
قهرماناناصفهانیواردمیشوند
ورود رسمی لیگ برتری ها به چرخه جام حذفی؛

7

مدیر طرح ساماندهی ناژوان  در نشست خبری مطرح کرد:

حفظمنطقهناژوان،بستگیبهتغییرنگاهمسئوالندارد

کسی که کودک اصفهانی را به چاه انداخت، مشکل 
روانی داشته است

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان:

5

طرح های آبخیزداری، نیاز عرصه های طبیعی 
اصفهان است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

3

موزه هنرهای معاصر اصفهان
تماشای دو نقاشی از: عباس خلیلی

 7 الی 23 شهریورماه

نمایش »ناتان و تبیلت«
 19 الی 23 شهریورماه
مجموعه استاد فرشچیان

هدیه کتاب های خونده شده؛
چندتا از کتاب هایی که قبال خوندیم 
رو امروز به یک دوست هدیه بدیم 

یا به یک  کتابخونه  اهدا کنیم.

6
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گالری »گذار«
نمایشگاه تایم فور چنج

26 مردادماه الی 26 شهریورماه

ویژه 

ایام محرم

4

گفتند کمک می کنیم، به شرطی که دست از 
انقالبیگری بردارید!

مسئول هیئت »فدائیان حسین« اصفهان در گفت وگو با »زاینده رود«:

رقیه)س(کلید رازهای ناگشوده فرهنگ عاشوراست
امروز، روز »رقیه« )س( است؛ رقیه  که به همراه برادر کوچکش »علی اصغر« حماسه بزرگی را در جهان ثبت 
کردند تا نامشان در صف اول مریدان امامت ثبت شود. درود بی کران خداوند بر کودکی که بدنش در اثر 
تازیانه کبود شده بود و درود خداوند به لحظه ای که با دیدن پدر، جان از بدنش خارج  شد. تنها ایستادن بر 
بلندترین قله های جالل، صبر و حلم، درس کوچکی است که کودکان امام حسین )علیه السالم( به آیندگان 

آموختند و رقیه)س( کلید رازهای ناگشوده فرهنگ عاشوراست... W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
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در آستانه برگزاری کنفرانس عمومی سازمان ملل، 
بحث ها بر سر حضور و یا عدم حضور رییس جمهور 
در این اجالس باال گرفته است؛ البته صحبت ها در 
این زمینه از سال های ابتدایی روی کار آمدن روحانی 
همواره در میان بوده، به خصوص در دوره های قبل 
حضور رییس جمهور در سازمان ملل، دیدارها و اخبار 
پر حاشیه ای از جمله گفت وگوی تلفنی دو رییس 
جمهور آمریکا و ایران همواره خبرســاز بوده است. 
امسال اما اگر چه عده ای معتقدند روحانی باید این 
اجالس را به دلیل وضع تحریم های آمریکا تحریم 
کند؛ اما در مقابل موافقان معتقدند حضور امســال 
ایران می تواند راهگشای دور زدن تحریم های ایران 
باشد. در حالی که به نظر می رسد سفر رییس جمهور 
به نیویورک امســال قطعی اســت برخی از خبرها 
حکایت از اختالف نظرهای جدی بر سر این سفر در 

داخل و خارج از دولت دارد.
برخی از منتقــدان معتقدند که ســفر روحانی به 
نیویورک در آستانه تشکیل اجالس شورای امنیت به 
ریاست دونالد ترامپ، ابعاد جدیدی دارد که نیازمند 
هوشیاری و اقدام به موقع ایران است. از سوی دیگر 
برخی معتقدند ایران با تحریم این نشست باید نشان 
دهد که به فضاســازی ها علیه ایران معترض است؛ 
اقدامی که یادآور عکس العمل های بی نتیجه ایران 
در دهه شصت است. عالوه بر این منتقدان اصولگرا 
نگران رویارویی ترامپ و روحانی هستند. اخیرا آیت 
ا... جنتی، رییس مجلس خبرگان رهبری در نشست 
این مجلس گفت: »ترامپ به دنبال شــیطنت هایی 
اســت که در حاشیه اجالس ســازمان ملل با آقای 
روحانی دیدار کند، در حالــی که رهبری هم مکررا 
گفته اند که هیچ مقامی حق نــدارد با دولت آمریکا 
مذاکره کند و اعضــای دولت که به ســازمان ملل 
می روند به این رهنمود هــای رهبری توجه کنند.« 
البته حاشیه نشست سازمان ملل همیشه برای ایران 

بحث برانگیز بوده، در تمام ســالیان حضور رؤسای 
جمهور ایران در سازمان ملل یکی از مسائل احتمال 
رویارویــی رهبران دو کشــور در راهرو های مجمع 
عمومی سازمان ملل بوده است. روایت های مختلفی 
برای فرار از این رویارویی مطرح شــده است.درباره 
ششمین سفر روحانی به سازمان ملل نیز این بحث ها 
به میان آمده اســت که احتمال رویارویی ترامپ و 
روحانی پس از آنکه رییس جمهور آمریکا بار ها اعالم 
کرد مایل است با رهبران ایران دیدار و گفت وگو کند، 
افزایش خواهد یافت؛ درخواستی که از سوی ایران 
قویا رد شــد. اخیرا برخی مسئوالن کشورمان اعالم 
کردند در سفر سال گذشته روحانی، ترامپ هشت 
بار از کانال های مختلف دیدار با رییس جمهور ایران 
را خواستار شد که البته هیئت ایرانی با آن مخالفت 
کرد. اخیرا هم حسن روحانی اعالم کرده که آمریکا 
هر دو هفته یک بار برای مذاکره پیغام می دهد. برخی 
ناظران نیز معتقدند ترامپ بــرای تکمیل کارنامه 
کاری خود در آســتانه انتخابات میاندوره ای کنگره 
آمریکا به یک دیدار نمایشــی با روحانی نیاز دارد تا 
دستکم در ظاهر به همه شــعار های انتخاباتی خود 

جامه عمل پوشانده باشد.حاشــیه ها و دیدارهایی 
که در خالل این کنفرانس می تواند وجود داشــته 
باشد، نقطه قوتی است که موافقان سفر روحانی به 
نیویورک روی آن دست می گذارند. در این شرایط 
عده ای معتقدند حسن روحانی فرصتی مناسب برای 
خنثی سازی اقدامات ضد ایرانی ترامپ در سازمان 
ملل دارد. نشست سازمان ملل شاید اهمیت فراوانی 
نداشته باشد، اما حاشیه های آن نشست و دیدار های 
پیاپی دیپلمات ها و هیئت های سیاسی کشور های 
مختلف می تواند بستر مناســبی برای ایران ایجاد 
کند. یکی از سوال هایی که مطرح شده  این است که 
آیا حسن روحانی باید در این نشست شورای امنیت 
حاضر شود و یا اینکه ایران در سطح دیگری در این 

جلسه حضور یابد.
عده ای معتقدند تقابل روحانی و ترامپ در نشست 
شورای امنیت نمی تواند به ســود ایران باشد و بهتر 
اســت ایران یا در این نشست حاضر نشــود و یا در 
ســطح رییس جمهور در این نشســت حضور پیدا 
نکند.»علــی خرم« دیپلمات پیشــین نظر دیگری 
دارد، او معتقد اســت: »اگر ترامپ موضوع ایران را 

مطرح کرده و خود در آن شرکت کند و از ایران هم 
دعوت کنند، رییس جمهور ایران هم می تواند در آن 
جلســه، ادله های مختلفی از جمله ادله هایی که در 
دادگاه الهه علیه آمریکا مطرح شد را برای محکوم 
کردن آمریکا، مطرح کند و برد چنین جلسه ای در 
شورای امنیت از لحاظ جهانی بسیار باالست و ایران 
می تواند حتی از آن به عنوان یک فرصت اســتفاده 
کند.«عده ای هم معتقدند که ایــران می تواند وزیر 
خارجه اش را به جلسه شورای امنیت بفرست، چرا 
که ظریف توانایی اقناعی بســیار باالیی دارد.»رضا 
نصری«، کارشــناس وزارت امور خارجه کشورمان 
یکی از این افراد است، به اعتقاد او »آمریکا می خواهد 
با سوءاســتفاده از ریاست دوره ای شــورای امنیت 
افکار عمومی را به سمت ایران منحرف کند. همین 
»سوءاستفاده« را می شــود در همان جلسه عنوان 
کرد و یک برگ دیگر به کارنامه قانون گریزی دولت 
ترامپ افزود. دغدغه »مشروعیت بخشی« به جلسه 
را می شــود، نه با قهر، بلکه با محتوا برطرف کرد.« 
نصری ادامه می دهــد: »با یک متــن دقیق و یک 
ارائه قوی، نماینــده ایران در آن جلســه می تواند 
حاصل میلیارد ها دالر فضاســازی بنگاه های روابط 
عمومی علیه ایــران را یکجــا نقش بــر آب کند. 
 بهترین فرد بــرای این کار هم شــخص» ظریف«

 است.«
به نظر می رسد با وجود تمام مخالفت ها در جریان 
ســفر روحانی به نیویورک، ایران نبایــد از فرصت 
گفتمان جهانی در خالل این سفر غافل بماند؛ اگر چه 
جریانی در داخل این حربه را ناکارآمد می داند اما در 
نهایت آنچه در جریان سفرهای پیشین در نیویورک 
رخ داد همواره بازخوردهای مثبت و ســازنده ای را 
در پی داشــته و تریبونی بدون هزینه را در اختیار 
دولت ایران برای دفــاع در برابر هجمــه تبلیغاتی 
غرب نهاده است؛ هر چند هدف گذاری در این سفر 
 باید در اولویت هــای اصلی تیم دیپلماســی ایران

 قرار بگیرد.

هشدار ۵ آژانس سازمان ملل:
  چندین میلیون نفر در جهان
 از سوء تغذیه رنج می برند

پنــج آژانس ســازمان ملل متحد در گزارشــی 
اعالم کردند بیــش از ۸۲۰ میلیون نفر در جهان 
از ســوء تغذیه رنج می برند و ایــن رقم در حال 
افزایش است.این گزارش را ســازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد )فائو(، صندوق بین المللی 
توسعه کشــاورزی، صندوق کودکان ملل متحد 
)یونیســف(، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی 
بهداشــت با عنوان »وضع امنیت غذایی و تغذیه 
در جهان در ســال ۲۰۱۸« منتشــر کردند.این 
آژانس های ســازمان ملل متحد اعــالم کردند 
اوضاع در آمریکای جنوبی و اغلب مناطق آفریقا 
بدتر شده و سوء تغذیه که ویژگی اصلی آسیا در 
سال های اخیر بود در این منطقه به صورت قابل 

توجه کاهش یافته است.
سازمان ملل متحد اعالم کرد قیمت باالی مواد 
غذایی، استرس ناشی از ناامنی غذایی و سازگاری 
فیزیولوژیکــی با محدودیت های غذایی نشــان 
می دهد خانواده هایی که در ناامنی غذایی به سر 
می برند بیشــتر با خطر چاقی و اضافه وزن رو به 

رو هستند.

تهدید »الظواهری« به حمالت 
بیشتر علیه آمریکا

رهبر گروه تروریستی القاعده در هفدمین سالگرد 
حمالت یازدهم سپتامبر تهدید کرد که حمالت 
بیشتری را علیه آمریکا انجام خواهد داد.در این 
فایل،» ایمن الظواهری« آمریــکا را به حمالت 
بیشــتر تهدید کرد و از تمامی اعضــا و حامیان 
القاعده در سرتاسر جهان خواســت به مقابله با 

آمریکا بپردازند.
الظواهــری گفت : آمریــکا در سراســر جهان با 
مسلمانان دشمن است و هیچ کشوری نیست که 
از مداخله آمریکا خالی باشد. الظواهری، دونالد 
ترامپ، رییس جمهوری آمریــکا را به خاطر به 
رســمیت شــناختن قدس به عنوان »پایتخت 

اسرائیل«، »احمق« خواند.

با آزادی مشروط نواز شریف و 
دخترش موافقت شد

پس از درگذشــت »بیگم کلثوم نواز« همســر 
نواز شــریف، نخســت وزیر زندانی پاکســتان، 
دولت فدرال این کشــور با آزادی مشــروط وی 
و دختــرش »مریم نــواز« موافقــت کرد.»فواد 
چودری«، وزیر اطالع رســانی پاکســتان اعالم 
کرد، نخست وزیر ســابق پاکستان و دخترش که 
هر دو به جرم فســاد مالی زندانی هستند، برای 
شــرکت در مراســم تدفین کلثوم نواز شریف، 
همسر نواز آزاد می شــوند.گفتنی است؛ همسر 
نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان در حالی 
در بیمارستانی در لندن جان باخت که شریف و 

دخترش در زندان بودند.

درگیری لفظی وزیران خارجه 
عراق و عربستان 

رســانه های عراقی از درگیری لفظــی بین وزیر 
خارجه این کشــور و وزیر خارجه ســعودی در 
نشست اتحادیه عرب خبر دادند.در جریان نشست 
اتحادیه عرب در قاهره بین ابراهیم الجعفری، وزیر 
خارجه عراق و عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی 
درگیری لفظی به وقوع پیوســت.بر اساس این 
گزارش، الجعفری طی ســخنانی در این نشست 
خواستار راه حل سیاسی و گفت وگو در یمن برای 
پایان دادن به جنگ در این کشور شد؛ اما الجبیر، 
وزیر خارجه عربستان مدعی شد که کشورش به 
درخواست دولت یمن در این کشور دخالت کرده 
است و پس از این جمله بود که برای مدتی کوتاه 
درگیری لفظی بین دو طرف به وقوع پیوســت و 
این در حالی است که صدای آنها به صورت زنده 

در حال پخش بود.

از اختالف با »ظریف« تا درخواست عدم سفر از سوی اصولگرایان

روابط عمومی وزارت امور خارجه:
 بین ظریف و ریاست جمهوری 

اختالفی وجود ندارد
روابط عمومی وزارت امور خارجه اعالم کرد که 
هیچ اختالف نظری در خصوص ســفر ریاست 
محترم جمهــوری به نیویورک برای شــرکت 
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
وجود ندارد.وزارت امور خارجــه در بیانیه ای 
که آن را در اختیار رســانه ها قــرار داد برخی 
اظهار نظرها در خصوص اختالف نظر وزیر امور 
خارجه و نهاد ریاست جمهوری در خصوص سفر 
امسال رییس محترم  جمهوری به نیویورک به 
منظور شرکت در هفتاد و سومین نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد را بی اساس خواند و 

تکذیب کرد.

روابط عمومی وزارت صمت:
 استیضاح »شریعتمداری«

 کذب است
روابط عمومی وزارت صنعت،معدن و تجارت 
در اطالعیه ای اظهارات یک نماینده مجلس 
و عضو جبهه پایــداری را درباره اســتیضاح 
محمدشریعتمداری را بی اساس و کذب خواند.

در این اطالعیه آمده است:پیرو درج خبری با 
عنوانی که حتی از تکرار آن برای احترام به افکار 
عمومی اجتناب می کنیم، به نقل از جناب آقای 
حاجی دلیگانی، نماینده محترم حوزه انتخابیه 
شاهین شهر، برخوار و میمه ضمن تکذیب خبر 
که اشاره به پیشــنهاد برای پس گرفتن امضا 
برای استیضاح وزیر محترم صنعت، معدن و 
تجارت دارد به اطالع می رساند در صورتی که 
ایشان مستندا نســبت به اعالم جزئیات خبر 
برای تنویر افکار عمومی اقــدام کنند، مورد 
اســتقبال وزارت صمت قرار خواهد گرفت و 
توصیه می شــودبا ذکر اتهامات مبهم و کلی 
رنجش خاطر افکار عمومی در این برهه حساس 
کشــور که دولت در حال جنگ اقتصادی با 

استکبار جهانی است را فراهم نگردانیم.

دبیرکل حزب هدا، سخنان 
»عارف« را تایید کرد

احمد شــریف، دبیــرکل حزب هــدا درباره 
اظهارات محمدرضا عــارف در دیدار اعضای 
حزب متبوعش گفت: تمام مطالب منتشــر 
شــده در دیدار با ما بــود. محمدرضا عارف، 
نماینده مــردم تهران یکشــنبه هفته جاری 
با حضور در جمع اعضای حزب همبســتگی 
دانش آموختگان ایران اسالمی طی سخنانی 
گفته بود »از مردم بابت مشکالت عذرخواهی 
می  کنیم چون دولتــی را روی کار آوردیم که 
نمی خواهد یا نمی تواند منویات اصالحات را 
پیاده کند؛ البته منطقی هم نیست رو در روی 
آن بایستیم. ما مجبوریم صورت مان را با سیلی 
سرخ کنیم.« اماپس از انتشــار این اظهارات 
از سوی رســانه ها، کانال منتسب به عارف در 

بیانیه ای این اظهارات را تکذیب کرد.

درخواست گوترش از ایران، 
روسیه و ترکیه درباره ادلب

دبیرکل سازمان ملل متحد از سه کشور ایران، 
روسیه و ترکیه خواســت از هیچ تالشی برای 
یافتن راهکارها به منظور حفاظت از غیرنظامیان 
در ادلب دریغ نکنند.آنتونیــو گوترش، تاکید 
کرد، جلوگیری از وقوع نبرد تمام عیار در ادلب 
کامال ضروری است. وی از ایران، روسیه و ترکیه 
خواست که تمام تالش خود را به کار ببندند تا 
راهکارهایی در راستای حفاظت از غیرنظامیان 
محقق شود.دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت 
به وقوع کابوسی انسانی در ادلب هشدار داد.وی 
اظهار کرد:درک می کنــم که وضعیت در ادلب 
پایدار نبوده و حضور گروه های تروریستی قابل 
تحمل نیست. با این حال، امر مبارزه با تروریسم 
جناح های درگیر را از تعهــدات اصلی خود بر 

اساس قوانین بین المللی مبرا نمی کند.

علیرضا منظری
معاون سابق سازمان هواپیمایی:

سخنگوی فراکسیون امید مجلس باتاکید بر لزوم 
اجرای همه پرسی گفت:چهار دهه مسئوالن برای 
مردم تصمیم گرفتنــد. باوجود اینکه بخشــی از 
تصمیمات غلط بــود، اما مــردم همراهی کردند. 
یک بار بگذاریم مردم برای مشــکالت کشور که به 
دلیل اختالف جناح های سیاســی الینحل مانده، 
تصمیم  بگیرند.بهرام پارســایی، دربــاره واکنش 
منفی برخی نسبت به اجرای اصل 59 قانون اساسی 
گفت: احیای اصول قانون اساسی ازجمله اصل 59 
مربوط به رفراندوم ضروری است. من طی چند ماه 
گذشــته چند بار بر اجرای این اصل تاکید کرده ام. 
حتی زمانی که ترامپ پیشــنهاد مذاکره با ایران را 
مطرح کرد و گروهی موافــق و گروهی مخالف آن 
صحبت کردند، در حســاب توییتری خودم اعالم 
کردم موافقان و مخالفان این پیشنهاد به جای اینکه 
از طرف مردم تصمیم بگیرند، این پیشنهاد را طبق 

اصل 59 قانون اساسی به رای مردم واگذار کنند.

بگذاریم ملت برای مشکالت 
تصمیم  بگیرند

سخنگوی فراکسیون امید:

کافه سیاست

عکس  روز 

 آشپزی »پوتین«
 و رییس جمهور چین

قدرت دفاعی  قابل مذاکره نیست

پیشنهاد سردبیر:

معاون سابق ســازمان هواپیمایی گفت: طبق 
موافقت نامه های بین المللی، پروازهای عبوری 
از فضای کشــورهای متعهد عضو باید برقرار 
باشد و هر کشوری موظف است فضای هوایی 
خود را برای عبور هواپیماهای سایر کشورهای 
عضو فراهم کند.به گفته وی، آنچه که از سوی 
دولت ایالــت متحده آمریکا مطرح شــده در 
رابطه با این موافقت نامه یــا چگونگی اجرای 
آن سیاســت جدیدی به وجود نمــی آورد و 
این دولت تعیین تکلیف خاصــی انجام نداده 
است.نماینده ســابق ایران در ایکائو ادامه داد: 
دولت آمریــکا در این دســتورالعمل فقط به 
هواپیماهای شرکت های هواپیمایی آمریکایی 
یا هواپیماهای نظامی آمریکا هشدار داده که با 
توجه به مشاجرات سیاسی بین دو کشور برای 
عبور از آسمان ایران احتیاط به خرج داده یا از 

مسیرهای دیگری استفاده کنند.

آمریکا نمی تواند عبور از 
آسمان ایران را محدود کند

   عباس عبدی
 تحلیلگر اصالح طلب: 

فرمانده ســپاه محمدرســول ا...تهران با اشاره به 
اینکه قدرت دفاعی ما قابل مذاکره نیســت، اظهار 
کرد: اینکه تحریم ها بتواند قدرت دفاعی ما را تحت 
تاثیر قرار دهد یا ما را مجبور به مذاکره در خصوص 
توانمندی موشــکی کند، هیچ گاه صورت نخواهد 
گرفت. هیچ کشــوری در دنیا در خصوص قدرت 
دفاعی خود پای میز مذاکره حاضر نشــده و ما هم 
حاضر نخواهیم شد. ما راجع به موضوع موشکی و 
سایر موضوعات دفاعی هیچ گاه به مذاکره نخواهیم 

نشست.
یزدی با اشاره به حمله به کنســول گری ایران در 
بصره گفت: اتفاقی که در بصره افتاد حتما تاثیری در 
ارتباط عاطفی، تاریخی و منطقه ای دو ملت ایران و 
عراق نخواهد گذاشت؛ این اتفاقی بود که می دانیم 
از کجا نشأت گرفته و سازمان دهی شده است؛ ان 
شاء ا... به زودی مردم ایران و عراق از جزئیات این 

اتفاق باخبر می شوند.

 قدرت دفاعی
 قابل مذاکره نیست

فرمانده سپاه محمدرسول ا...تهران: 

یک تحلیلگر اصالح طلب با بیان اینکه متاسفانه 
دولت کنونی توانایی کار کــردن ندارد، گفت: 
این مدیران شاید برای شــرایط نرمال و عادی، 
دولت مناسبی باشــند؛ اما برای شرایط کنونی 
مناسب نیســتند.وی افزود: اولین پرسش این 
است که آیا دولت خودش به آینده امیدوار است 
که حال قصد امیدوار کردن مردم را دارد؟ آقای 
جهانگیری صادقانه بگویند آیا خودش به آینده 
امیدوار است؟ از چهره مشخص می شود که آیا 
یک فرد به آینده امید دارد یا ندارد. سیاستی با 
عنوان امید درمانی دولتی وجود ندارد که حال 
بخواهیم صرفا با صحبت کردن جامعه را امیدوار 
کنیم.عبدی با تاکید بر اینکه متاســفانه شاهد 
اختالفات گسترده در دولت هستیم گفت: در 
کدام دولت این حجم از اختالفات وجود داشت؟ 
وزیر بهداشــت علیه یک وزیــر دیگر صحبت 

می کند وزیر راه علیه دیگری است.

دولت
 توانایی کار کردن ندارد

پیشخوان

بین الملل

حاشیه هایی بر یک سفر دیپلماتیک؛
روحانی فرصت نیویورک را 

از دست ندهد

تالش چند نماینده مجلس برای حضور در بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸
چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در تالش هستند برای تماشای بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ 
به اندونزی بروند. این در حالی است که برای بازی های آسیایی ۲۰۱۸ نیز قرار بود 6 نماینده مجلس راهی 
جاکارتا شــوند؛ اما این اتفاق در نهایت رخ نداد و این نمایندگان اعالم کردند با توجه به شرایط جامعه و 
مشکالت اقتصادی از سفر به اندونزی انصراف می دهند.نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، هزینه های 
سفر به اندونزی است. در شرایط اقتصادی کشور که مردم با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند، 
حضور این نمایندگان در اندونزی چه توجیهی می تواند داشته باشــد؟ نکته جالب توجه اینکه تا امروز 
هیچ گونه ارز دولتی به کمیته پارالمپیک برای تدارک سفر کاروان ایران تعلق نگرفته و این مسئله بدان 
معناست که هزینه سفر این نمایندگان نیز قرار است با ارز غیر دولتی تامین شود که این موضوع هزینه 
زیادی در پی دارد.همان گونه که عنوان شد، برای بازی های آســیایی هم قرار بود نمایندگان مجلس به 

جاکارتا بروند، اما این اتفاق رخ نداد. 

»احمدی نژاد« به رهبرانقالب درباره بقایی نامه نوشت
احمدی نژاد در نامه ای به مقام معظم رهبری، درخواست کرد که مقامات قضائی ضمن پذیرش اعاده دادرسی، 
نسبت به برقراری امکان تماس تلفنی آقای بقایی با خانواده و مرخصی وی اقدام کنند.به گزارش خبرآنالین؛ 
وی در بخشی از نامه خود آورده است:» بیش از ۲۰ روز است که تماس تلفنی با خانواده قطع و مرخصی قانونی 
ایشان نیز متوقف شده است«. احمدی نژاد در ادامه افزوده است:» انتظار و استدعا دارم دستور فرمایید مقامات 
قضائی ضمن پذیرش اعاده دادرسی ایشان، نسبت به برقراری امکان تماس تلفنی و همچنین مرخصی جناب 
آقای بقایی اقدام کنند«. این اقدام در حالی اســت که حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم از سوی شعبه 
۱۰59 دادگاه کیفری رســیدگی به جرایم کارکنان دولت، به6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. کانال 
تلگرامی بهار با انتشــار تصویر حکم صادره در این باره، نوشت: در پی انتشار فیلم سخنان حمید بقایی مقابل 
زندان اوین، دادگاه کیفری شعبه ۱۰59 وی را در اتهام نشر اکاذیب تبرئه و به اتهام توهین به اشخاص و مقامات 

به 6 ماه حبس محکوم کرد.

چهره ها

جریان سازی حساب شده 
علیه شوراها

از شــرایط فعلــی عبور 
خواهیم کرد

نخبه کشی در مجلس

علیرضا کریمیان
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رخدادهاي ناگوار بر قي  در كمين هيئت هاي مذهبي
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

صنعت

معاون برنامه ریزی وتوسعه ذوب آهن 
اصفهان خبرداد:

انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب 
۲ شهر به ذوب آهن اصفهان

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان از 
امضای توافق نامه واگــذاری بهره  برداری تجاری 
تا حجم تجمعی ۱۲۵ میلیون مترمکعب پساب 
تصفیه خانه فوالدشهر و ایمانشهر برابر با استاندارد 
مصوب ســازمان محیط زیست کشور به شرکت 
ذوب آهن اصفهان خبر داد.مهدی نصرآزادانی در 
حاشیه مراسم امضای قراردادهای مشارکت بخش 
خصوصی در حوزه صنعــت آب و فاضالب اظهار 
کرد: قرارداد احداث و بهره برداری از تاسیســات 
خط انتقال پساب، تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر 
و ایمانشهر به شــرکت ذوب آهن اصفهان واگذار 
می شود.وی افزود: همچنین پساب تصفیه شده 
به مدت ۲۰ ســال از زمان شــروع بهره برداری 
به منظور مصارف صنعتی و آبیاری فضای ســبز 
به این شــرکت ارائه می شود.نصرآزادانی تصریح 
کرد: تحویل پساب با مشخصات کیفی مطابق با 
مصارف کشاورزی و آبیاری استانداردهای خروجی 
فاضالب سازمان محیط زیست می باشد و به منظور 
مصارف صنعتی می بایست در تصفیه خانه ای که 
به این منظــور احداث می شــود، تصفیه گردد.

نصرآزادانی گفــت: مطابق با مفاد ایــن قرارداد 
شــرکت ســهامی ذوب آهن به عنوان ســرمایه 
گذار برای تکمیل شــبکه جمع آوری و تصفیه 
خانه فاضالب شهرهای فوالدشــهر و ایمانشهر 
ســرمایه گذاری می  کند. وی افــزود: درمقابل 
شــرکت آبفا حق بهره  برداری از پســاب تصفیه 
خانه فاضالب شهرهای یاد شــده از تاریخ شروع 
بهره  برداری تجاری تا حجم تجمعی  ۱۲۵ میلیون 
متر مکعب و برای دوره زمانی ۲۰ سال را به شرکت 
ذوب آهن واگذار می کند .نصرآزادانی اضافه کرد: 
این قرارداد در قالب بیع متقابل در ازای واگذاری 
بخشی ازپساب حاصله و ســرمایه گذاری اولیه 

معادل  ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است.

بازار

تی  شرت مردانه

رییس پژوهشکده تحقیقات آب های 
زیرزمینی دانشگاه تهران:

خروج آب از آبخوان نجف آباد 
منطقه را با چالش مواجه کرد

رییس پژوهشــکده تحقیقات آب های زیرزمینی 
دانشگاه تهران گفت: بخش زیادی از زاینده رود پس 
از ورود به آبخوان نجف آباد از دسترس خارج می شود 
و این مســئله برنامه ریزی را با مشکل روبه رو کرده 
است.»محمد خلقی« در جمع کارشناسان و مدیران 
شرکت آب منطقه ای اصفهان اظهار داشت: ارتباط 
و کنش آب سطحی و آب زیرزمینی می  تواند منجر 
به ایجاد پهنه  های آب ســطحی مانند رودخانه  ها، 
دریاچه  ها و تاالب  ها و منابع آب زیرزمینی شود.وی 
بیان داشت: وجود درز و شکست های زمین شناسی 
که باعث خروج آب از منطقه می شــود و همچنین 
افزایش چاه های مجاز و غیر مجاز در منطقه سبب 
افت شدید سطح آبخوان ها شده که این مسئله ورود 
رودخانه زاینده رود به داخل آبخوان را باال برده است. 
رییس پژوهشــکده تحقیقات آب های زیر زمینی 
دانشــگاه تهران ادامه داد: افت شــدید سطح آب 
زیرزمینی و کاهش ذخیــره آبخوان  منجر به اثرات 
زیســت  محیطی زیان بار متعددی از جمله کاهش 
آبدهی چاه ها، فرونشســت زمین، کاهش کیفیت 
آب زیرزمینی و همچنین کاهش ذخیره منابع آب 
سطحی دارای ارتباط هیدرولیکی با آبخوان می شود. 
وی افزود: مطالعات ایزوتوپی، اختالط آب سطحی 
رودخانــه زاینده رود و آب زیرزمینــی را در بخش 
عمده ای از محدوده شبکه نکوآباد تایید کرده است.

خلقی بیان داشت: این مطالعات جهت بررسی میزان 
اختالط آب سطحی و زیرزمینی مقادیر »دوتریوم« 
و اکســیژن ۱۸ آب رودخانه و آبخوان اندازه گیری 
شده است.وی با تاکید بر این که ارتباط هیدرولیکی 
رودخانه زاینده رود با آبخوان در محدوده مطالعاتی 
که در ســال های قبل اغلب به صورت تخلیه کننده 
آبخوان بوده، به حالت تغذیه کننده تغییر کرده است، 
گفت: بررسی ها نشان داده که افت شدید سطح آب 
زیرزمینی، مســتقل از میزان بارش منطقه بوده و 
ناشی از پمپاژ بی رویه چاه ها و کاهش آب سطحی 

ورودی به منطقه مطالعاتی است.

نایب رییس کانون کارفرمایان استان :
به جای افزایش نرخ ارز، نگران 

نارضایتی مشتریان هستیم
افزایش روزانه نرخ ارز، تشدید نوسانات بازار، کاهش 
آمار تولیدات داخلی و اعمــال تحریم های آمریکا 
موجب شده تا افزایش قیمت ها زندگی مردم را تحت 
تاثیر قرار دهد و آتش گرانی را بــه دامن کاالهای 
اساســی بازار بیندازد و فشــار مضاعفی را بر اقشار 
متوســط و پایین جامعه وارد کنــد. در این میان 
تولیدات داخلی تا حد قابل توجهی از این شــرایط 
تاثیر گرفته اند و کاهش تقاضا از ســوی مشــتری 
موجب شــده تا چرخه تولید واحدهای صنعتی به 
کندی حرکت کند و تعــداد واحدهای در معرض 
ورشکستگی و تعطیلی روز به روز بیشتر شوند.نایب 
رییس کانون کارفرمایان استان ، در تحلیل وضعیت 
فعلی تولید در اصفهان، اظهار کــرد: قبل از اینکه 
نگران افزایش قیمت ارز باشــم، نگران نارضایتی و 
کاهش مشتری هایی هســتم که با افزایش لحظه 
به لحظه قیمت ها و مابه التفاوت نــرخ ارز با میزان 
درآمدشان در حال کم شــدن هستند. رضا چینی 
افزود: اگر دولت نتواند فاصله درآمد مردم و نرخ ارز را 
کاهش دهد، مشکل نداشتن مشتری بسیار بیشتر از 
تحریم ها و فشارهای خارجی به بخش تولید آسیب 
خواهد رساند.وی تاکید کرد: تنها راه برون رفت از 
این وضعیت، این است که دولت با ایجاد تسهیالت 

بلندمدت، قدرت خرید مردم را افزایش دهد. 

توضیح فوالدمبارکه درباره اثر 
تصمیم جدید وزارت صنعت 

فوالد مبارکه به دلیل خبر خوش معاون وزیر صنعت 
با صف خرید سنگینی روبه رو شده بود ، درباره اثر 
اصالح دستور العمل تنظیم بازار محصوالت فوالدی 
توضیح داد و با توقف یک ساعته نماد و بازگشت با 
محدودیت دامنه نوســان روبه رو شد.»فوالد« در 
حالی که با معامله بیش از 49 میلیون سهم و صف 
خرید بیش از ۱3۱ میلیون سهمی به قیمت ۵37 
تومان رسید و به تنهایی ۵۰۰ واحد شاخص بورس 
را باال برد ، اعالم کرد:» قیمت های پایه محصوالت 
فوالدی در بورس کاال معادل متوســط نرخ کشف 
شــده کاالها در 4 عرضه آخر بورس کاال تعیین و 
سقف رقابت در معامالت بورس کاال برای محصوالت 
فوالدی باز اســت.درصورتی که رشد قیمت های 
محصوالت فوالدی در بورس کاال باالتر از ۲۰ درصد 
باشد متناسب با آن قیمت مواد اولیه و انرژی تعدیل 

خواهد شد« .

تی  شرت مردانه مدل 
محرم طرح لبیک

 39,000
تومان

تی شرت مردانه نوین 
نقش طرح محرم 

 38,000
تومان

تی شرت مردانه طرح محرم

 39,000
تومان

»واردات نفــت کــره جنوبــی از ایــران 
صفر شــد.« این خبــری بود کــه دو روز 
را  »رویتــرز«آن  خبرگــزاری  پیــش 
 منتشــر کرد بنــا بر ایــن خبر »کــره« را 
می توان اولین شریک تجاری ایران دانست که 
به طور کامل به تحریم های ضد ایرانی آمریکا 
پیوست. این مســئله در حالی است که کره 
جنوبی به عنوان سومین شریک تجاری ایران 
مطرح است و دو کشور در دهه های اخیر طیفی 
گســترده از روابط تجاری را داشته اند. سال 
گذشته و با اجرایی شدن برجام، کره جزو اولین 
کشــورهایی بود که با از سر گیری روابط خود 
به سرعت شروع به سرمایه گذاری در ایران به 
خصوص در حیطه های ماشین سازی و نفتی کرد.

 صادرات نفت ایــران در آوریل ۲۰۱۸، به چین 7۱4 
هزار بشکه در روز، به ترکیه ۲۰۱ هزار بشکه در روز، 
به ایتالیا ۱۶۶ هزار بشکه در روز، به کره جنوبی ۲4۵ 
هزار بشکه در روز، به هند ۶7۰ هزار بشکه در روز، به 
امارات متحده ۱۲7 هزار بشــکه و به یونان 9۶ هزار 
بشکه بوده است. آمارهای گمرک نشان می دهد که 
ایران در صادرات کاالی غیرنفتی به این کشور سهم 
اندکی داشته است.هرچند که در بخش صادرات نفت 
خام، کره جنوبی همواره از خریداران نفت بوده  و حتی 
در دور پیشین تحریم ها نیز اگر چه خرید نفت ایران 
از سوی کره کاهش یافت؛ اما هیچگاه به صفر نرسید.

آمریکا چگونه کره را برای همراهی با تحریم ها 
مجاب کرد؟

اگر چه ایــران یکی از اصلی تریــن تامین کنندگان 
مواد اولیــه صنعت کره جنوبی اســت؛ اما آمریکا به 
عنوان اصلی ترین شــریک تجاری این کشور سهم 
بسیار حیاتی بر اقتصاد و سیاست کره  دارد. مطابق 
آمار سال ۲۰۱7 در حالی که کره جنوبی بیش از ۵۰ 
میلیارد دالر در بخش واردات و نزدیک به ۶9 میلیارد 
دالر در بخش صادرات با ایاالت متحده آمریکا مراوده 
داشته، این اعداد برای مبادله با ایران به ترتیب هشت 
و چهار میلیارد دالر بوده است. از سوی دیگر نیز رقم 
سرمایه گذاری خارجی مستقیم )FDI( کره جنوبی 
در آمریکا به عدد 3۸/۸ میلیارد دالر می رسد که غالب 
آن در بخش قطعات خودرویی، ماشین آالت صنعتی، 
IT و نرم افزار و لوازم الکترونیکی است. این ارقام نشان 
از حجم باالی مبادله تجاری دو کشور دارد. در بخش 

سیاسی نیز ایاالت متحده 
و کره جنوبــی برموضوعی 
واحد احاطــه دارند؛ »کره 
شمالی«. استراتژی تعامل 
آتی با کره شــمالی که به 
امنیت ملی هر دو کشــور 
وابسته است نیز می تواند 
یکی دیگــر از مولفه های 

موثر بر روابط دو کشور باشد؛ اگر چه کره تالش کرد تا 
حداقل حاشیه ای از روابط گرم خود با ایران را پس از 
تحریم ها حفظ کند؛  اما به نظر می رسد آمریکا به دلیل 
باال رفتن میزان تولید نفت عربستان تالش کرد تا جای 
خالی ایران را در بازارهای نفتی پر کند. حتی برخی از 
کشورهای گمنام در تولید نفت مانند ازبکستان نیز 
آمادگی خود را برای ارســال نفت به این کشور اعالم 
کردند. از سوی دگر معضل سیاسی کره جنوبی با کره 
شمالی که در آســتانه مرتفع شدن است بدون جلب 
نظر آمریکا امکان پذیر نخواهد بود و به همین دلیل 
کره ای ها نمی توانند در این شرایط از خواسته های 

آمریکا سر باز زنند.
آینده تجاری ایران و کره جنوبی چه می شود؟

در حالی که کمتر کسی پیش بینی می کرد که کره این 

چنین از ایران روی گردان 
باشــد؛ امــا در نهایت این 
کشور ترجیح داد تا آمریکا 
را در این کشاکش سیاسی 
انتخاب کند . اگر چه ایران 
در سال های گذشته و در 
آغــاز تحریم هــای قبلی 
علیه ایران کــره را تهدید 
به کاهش واردات به این کشور و کاهش روابط تجاری 
کرده بود؛ اما در نهایت اتفاق خاصی در روابط و سطح 
مناسبات اقتصادی دو کشــور رخ نداد و تهدید ایران 
تنها به وضع تعرفه های بیشتر بر واردات لوازم خانگی 
خالصه شد. برندهای کره ای در بازار لوازم خانگی و 
موبایل سال هاســت که در ایران جوالن می دهند و 
جزو کاالهای پر مصرف هستند؛ هر چند که ایران هم 
طی دو ماه اخیر و با افت میزان خرید نفت از سوی کره 
جنوبی محدودیت هایی را بر خرید و واردات کاالهای 
کره ای اعمال کرده اســت. د رهمین زمینه مجتبی 
خســروتاج ،معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت و 
رییس سازمان توســعه تجارت در خصوص واکنش 
ایران به توقف دو و نیم ماهه صادرات نفت کشور به کره 
جنوبی اظهار کرد: بخشی از واردات ما از کره جنوبی 

شامل کاالهای مصرفی وارداتی بوده که اینها در دو ماه 
گذشته مشمول محدودیت هایی شده است. کاالهای 
کره ای که اکنون از گمرک ترخیص می شود مربوط به 
مجوزهایی بوده که از قبل برای واردات آنها صادر شده 
اســت. وی ادامه داد:  به عنوان مثال از 3۰ خرداد ماه 
امسال ثبت سفارش واردات برای خودرو از کشور کره 
جنوبی نداشتیم. بخشی از واردات ایران از کره، خودرو 
بوده است که اکنون در لیســت ممنوعیت قرار دارد. 
بخش دیگری از واردات ما شامل کاالهای مصرفی و 
ساخته شده ای مثل لوازم خانگی بوده که اکنون لوازم 
خانگی هم در لیست محدودیت ها و ممنوعیت ها قرار 
دارد و وارد نمی شــود. بنابراین عمال با سیاست هایی 
که در محدودیت واردات کاالهای مصرفی و ساخته 
شده داشتیم، بخشی از پاسخ به کره ای ها و محدودیت 
واردات از این کشور اعمال شده است. با توجه به اینکه 
اغلب صادرکنندگان کاالی کره ای به ایران شــرکت 
های کوچک و متوســط کره ای هستند باید دید آیا 
این منع واردات می توانــد محدودیت ها و ضررهای 
اقتصادی برای کره جنوبی به همراه داشــته باشد و 
نکته مهم اینکه آیا دامنه این محدودیت ها به برخی 
دیگر از کاالهای پر مصرف مانند موبایل نیز سرایت 

خواهد کرد.

رییس اداره آمار و اطالعات شهرداری اصفهان گفت: تدوین دهمین آمارنامه شهر اصفهان در مراحل نهایی است و اول 
آبان ماه همزمان با روز آمار و برنامه ریزی رونمایی می شود.رسول موسوی اظهار کرد: آمارنامه شهر اصفهان در قالب 
۲۰ فصل و بر اساس اطالعات سال 9۶ به روز می شود.وی افزود: فصول مهمی همچون اقلیم و آب و هوا، جمعیت و 
نیروی انسانی، انرژی مثل نفت و گاز و میزان مصارف آنها در شهر، مدیریت شهری و اقتصاد شهری در آن لحاظ شده 
است، همچنین اطالعاتی درباره محالت اصفهان، پارامترهای جمعیتی، امکانات و زیرساخت های شهری در مباحث 
آموزش، بهداشت و فرهنگ را در اختیار مدیران شهر قرار می دهد.موسوی خاطرنشان کرد: تدوین دهمین آمارنامه 

شهر اصفهان در مراحل نهایی است و اول آبان ماه همزمان با روز آمار و برنامه ریزی رونمایی می شود.

آمارنامه شهر اصفهان 
آبان ماه رونمایی 

می شود

رییس اداره آمار و اطالعات 
شهرداری اصفهان: مار

آ

  عکس روز

غرفه خودروی ایرانی در نمایشگاه بین المللی دمشق
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان از اجرای ۱۸ طرح آبخیزداری در ۱۵ شهرستان این استان 
خبر داد و گفت : برای اجرای این تعداد طرح، بیش از ۲3۰ میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی 
و در بالغ بر ۱۲۰ هزار هکتار عرصه های این استان هزینه می شود. محمدحسین شاملی افزود : بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده با پیمانکاران، این طرح ها تا پایان ماه آذر  تکمیل شده و در دهه فجر امسال 
به بهره برداری می رسند. وی این طرح ها را شامل کنترل سیالب، حفاظت آب و خاک، تغذیه آبخوان ها، 
تقویت پوشش گیاهی کمربند حفاظتی گیاهی، طرح های عمرانی مکانیکی و بیومکانیکی و تامین سوخت 
برای عشایر در شهرستان های گلپایگان، بویین و میاندشــت، خوانسار، چادگان، سمیرم، فریدونشهر، 
اردستان، شاهین شهر و میمه، نطنز، کاشان ، لنجان و خور و بیابانک برشمرد. وی از برنامه ریزی برای مالچ 
پاشی ۶۰۰ هکتار بیابان های منطقه آران و بیدگل خبر داد و گفت : این طرح در انتظار تخصیص اعتبار 
است. مدیرکل منابع طبیعی اصفهان درباره طرح بیابان زدایی۱۰ هزار هکتاری شرق اصفهان یادآور شد: 
مجلس شورای اسالمی در بودجه امسال فقط استان خوزستان را مستحق دریافت اعتبارات بیابان زدایی 
دانست و اصفهان به دلیل نبود اعتبارات، تنها نهال های کاشته شده قبلی را حفاظت خواهد کرد. طرح 
بیابان زدایی ۱۰ هزار هکتاری شرق اصفهان شامل فعالیت هایی نظیر نهال کاری، آبیاری و حفاظت است 
که از آبان سال 94 در منطقه سگزی اصفهان در دست اجراست. این طرح منطقه وسیعی از شرق اصفهان 
را پوشش داده و از فرسایش خاک و پدیده گرد و غبار جلوگیری می کند. آبیاری این مناطق به وسیله 
پساب صنعتی تامین می شود و میزان آبیاری آن حدود یک سال خواهد بود و پس از آن پوشش گیاهی به 
طور طبیعی آب خود را تامین می کند. بیابان زایی در شرق اصفهان به گفته مسئوالن امر، ساالنه بیش از 

3۶۰ میلیارد ریال به امکانات زیربنایی و منابع طبیعی این منطقه خسارت می زند. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

طرح های آبخیزداری، نیاز عرصه های طبیعی اصفهان است

 ایران هم طی دو ماه اخیر و
 با افت میزان خرید نفت از سوی 
کره جنوبی محدودیت هایی 
را بر خرید و واردات کاالهای 

کره ای اعمال کرده است

در فرآیند فرهنگ ایمني برق در شرکت توزیع بررسی شد؛
رخدادهاي ناگوار بر قي  در کمین هیئت هاي مذهبي

۵۰ نفر از پیشکسوتان شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان گرد هم آمدند تا با همکاري یکدیگر فرآیند 
فرهنگ ایمني برق در بین هیئت هاي مذهبي ،حسینه ها و مساجد را ترویج و از رخداد هاي ناگوار در ایام 
سوگواري و یا شادماني اهل بیت علیه السالم جلوگیري کنند. محمد علي اکبري، مدیر دفتر روابط عمومي 
ارتباطات دوستانه با هیئت هاي مذهبي و ارائه راهکارهاي تخصصي و دلسوزانه را کلیدي ترین شیوه براي 
ترویج این فرهنگ توصیف و افزود: اکنون که خادمي اباعبدا...الحســین)ع( را پذیرفته اید با دل و جان و با 
اســتفاده از دانش و تخصص مراقب عزاداران آن حضرت باشید . وي به تشکیل نشست ها با ستاد مساجد، 
سازمان تبلیغات اسالمي، سازمان اوقاف وامور خیریه و نشست با ۶۰۰ هیئت مذهبي اشاره کرد و ادامه داد: 

هر جا الزم باشد نشست هاي آموزشي را تکرار مي کنیم.

 نایب رییس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی مکانیزه  خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان:
10 مرکز معاینه فنی مکانیزه سنگین در اصفهان فعال است

 نایب رییس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی مکانیزه  خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان اصفهان گفت: 
اصفهان با وجود ۱۰ مرکز معاینه فنی مکانیزه سنگین، بعد از تهران بیشترین تعداد مراکز معاینه فنی را در کشور 
داراست.  مهرداد پاوایی اظهار کرد: اصفهان به واسطه دارا بودن ظرفیت های گسترده در زمینه حمل ونقل بار و 
مسافر نیازمند توسعه مراکز معاینه فنی مکانیزه برای خودروهای سنگین است.وی تصریح کرد: در حال حاضر 
مراکز معاینه فنی سنگین استان اصفهان در پایانه شرق، دوراهی علویجه، نجف آباد، جاده شیراز، جاده شهرضا، 
جاده گلپایگان، جاده مبارکه، پایانه اشترجان، شهرداری اصفهان  و  مرکز تازه تاسیس شاهین شهر-مورچه خورت 
قرار دارد. پاوایی ادامه داد: افتتاح دهمین مرکز معاینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین دراستان برای تسهیل کار 

فعاالن صنعت حمل ونقلی که در مسیر اصفهان -تهران تردد می کنند، ایجاد شده است.

سکه تمام 
بهار آزادی

 4,367,000
تومان

2,131,000 نیم سکه
تومان

1,121,000 ربع سکه
تومان

621,000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

373,000
تومان

      قیمت سکه و طال

مرضیه محب رسول

توطئه نفتی 
  جنگ تجاری ایران با متحدان آمریکایی در آسیا شروع شد؛  
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گفت و گو

مسئول هیئت »فدائیان حسین« اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« :

گفتند کمک می کنیم، به شرطی که دست از انقالبیگری بردارید!

سال گذشته همین موقع ها بود که برای مصاحبه با مسئول هیئت »فدائیان حسین« راهی مسجد محمدیه خیابان جی)محل برگزاری جلسات هیئت( شدیم تا در آستانه 
آغاز ماه محرم، از مشکالت هیئت، کمبودها، انتظارات و البته از حال و هوای فدائیان حسین بن علی )ع( در ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان بپرسیم. 

آقای »حیدری« را اولین بار بود که می دیدیم. با روی باز درخواست ما را برای مصاحبه پذیرفت و در اوج مشغله هایی که در آن ایام داشت، پذیرفت تا در ساعات پایانی 
شب پاسخگوی سواالت مان باشد. تمام روز را به آماده کردن هیئت برای آغاز یک دهه عزاداری مشغول بود با این حال بدون خســتگی و با روی باز دعوت کرد تا وارد مسجد شویم . همان اول  مصاحبه گفت که کار برای 

سیدالشهدا، خستگی ندارد. گفت که با عشق »حسین«)ع( نفس می کشد و الهی که با همین عشق و در هوای همین عشق هم بمیرد. 
از حال و هوای محرم گفت، از روزگار نوکری کردن. از عشقی که پایان ندارد و شوقی که پس از اشک ریختن برای اباعبدا...الحسین)ع( حاصل می شود. از مشکالت هیئت هم گفت. از اینکه حاال دیگر مثل قبل ، هیئت ها را روی 
سرشان نمی گذارند و برخی ارگان ها یا افراد، با هیئت داری مخالفت و سنگ اندازی می کنند. از هیئت امنای مساجد یا حسینیه هایی گفت که برای در اختیار گذاشتن مسجد خود برای هیئت، پول های کالن می خواهند یا 
شرط و شروط های سخت می گذارند. از در به دری های هیئت گفت؛ از اینکه گاهی هرچند ماه یک بار مجبور به جا به جایی مکان جلسات خود می شوند چون شرایط سخت تر می شود. همسایه ها گالیه می کنند یا هیئت 
امنا ایرادهای بنی اسرائیلی می گیرند. بعضی وقت ها از مداح می خواهند جور دیگری بخواند یا درباره یکسری مسائل نخواند! مثال زد که در یکی از مراسم ها از »سیدرضا« خواسته بودند چفیه اش را بردارد! از مسئوالن شهر 
گفت که دغدغه هیئت ندارند و عزاداری را مانع شور و نشاط شهر می دانند و انگار نمی دانند پس از حضور در هیئت و اشک ریختن برای امام حسین)ع(، چه حال عجیبی به دست می آید که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. 
خالصه آقای حیدری برایمان گفت و گفت. قرار بود در اولین روزهای ماه محرم مصاحبه که مفصل و بلندباال هم بود، چاپ شود. آخرین بار که صدایش را شنیدیم، وقتی بود که برای هماهنگی بابت ارسال یکی دو عکس 

از حضور خودش در هیئت با او تماس گرفتیم. بازهم مشغول رتق و فتق امور هیئت بود و مشغله های زیادی داشت؛ اما در اوج فروتنی  کارمان را راه انداخت و عکس را ارسال کرد. پرسید مصاحبه کی چاپ می شود؟
گفتیم فردا . فردا مصاحبه چاپ شد. تماس گرفتیم که خبر بدهیم اما تماس بی پاسخ ماند. کمی بعد یک پیام از سوی یک از دوستان هیئتی آمد : »آقای حیدری فوت کرد.«  شوک آن روز و آن پیام و آن خبر تلخ هنوز هم 

با ماست. »مرحوم حیدری« ناگهانی از میان مان رفت. »سیدرضا« در غسالخانه و باالی سر رفیق و همراه قدیمی اش، یکی از نوحه های معروفش را خواند: »هرچه آمد به سرم، دست به زانو نزدم...« 
یک سال گذشت. باز هم ماه عزای ارباب بی کفن از راه رسید و جای خالی یکی از نوکران سیدالشهدا)ع( حاال در این روزها حتما بیشتر از همیشه احساس می شود. هیئت فدائیان اما راه خود را ادامه می دهد. »پرچمت روی 

زمین هرگز نمی ماند حسین« . این شعار فدائیان در محرم امسال است. 
امسال هم به سراغ مسئول هیئت رفتیم . »فرهاد دانش« این مسئولیت را برعهده گرفته هرچند »سیدرضا« حاال بیشتر از همیشه حواسش به همه چیز هست. به هیئتی که در سرتاسر کشور شناخته شده و مسئولیت 
سنگینی بر عهده دارد. هیئتی که اصفهانی ها دوستش دارند و هرهفته میزبان جمعیت گسترده ای از جوانان این شهر است. شاخصه اصلی هیئت فدائیان حسین را شاید بتوان »والیی بودن« و » شهدایی بودن« دانست. 
در روزگار فراموشی الله ها و وقتی مسئوالن یادشان رفته هرچه دارند از صدقه سر شهداست، وقتی عده ای نام شــهدا را برای خود »نان« و »نردبان« کرده اند، در هیئت »فدائیان حسین« نام شهدا همیشه زنده است. 

جلسات این هیئت هر هفته به نام و یاد یکی از شهدا برگزار می شود و با این ستاره هاست که هم راه هیئت روشن و پیداست و هم راه و نام و نشان ما که همه دار و ندارمان از بی نشانی شهدایی است که رفتند تا ما بمانیم. 
این مصاحبه محصول فرصتی است که با همراهی و همکاری دوستان در هیئت فدائیان صورت گرفت. »کمال نصیری« همکارمان چنددقیقه ای میهمان فدائیان بود و »فرهاد دانش« برایمان از »هیئت« و »مشکالت« 

گفت. از توجه فدائیان به مسائل معیشتی و اجتماعی و از راهی که این هیئت و دست اندرکارانش برای حضور فعال تر در اجتماع و میان مردم آغاز کرده اند و به تداوم آن اعتقاد راسخ دارند. 
گفتنی است؛ هیئت فدائیان حسین علیه السالم حدود ۱۲ سال است که فعالیت خود را آغاز کرده که در طول این سال ها به طور متوسط سالی ۱۱۰ جلسه برگزار می کند و به طور هفتگی ۲ هزار نفر در این هیئت شرکت 

می کنند.

سمیه پارسا دوست

 چه مشکالتی را برای هیئت پیش روی خود احساس می کنید؟
مشکل عمده ما، عدم وجود مکان ثابت است.  مدتی است که در »مسجد محمدیه« ساکن شده ایم 
و اوضاع بهتر شده؛ اما از طرفی با توجه به ســر و صدا و کمبود فضای پارکینگ، همسایه ها ناراضی  
هستند. از طرفی مشکل کمبود فضا برای اعضای هیئت و عدم تهویه مناسب این مکان، از مشکالت 

عدیده ای است که سر راه ما قرار دارد.
جهت حل مشکل مکان برای هیئت، چه پیشنهادی دارید؟ 

بانی های مختلفی تاکنون داشته ایم؛ اما تا به امروز کسی مصمم و پای کار نبوده است؛ زمانی یک زمین 
را در»باغ غدیر« از بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس پیگیری کردیم، اما موافقت نکردند که 
اگر موافقت می شد، به لحاظ باز بودن فضا و عدم وجود منازل مسکونی در اطراف، فضای مناسبی 

برای هیئت بود.
به جز مشکل مکان چه مشکالت دیگری دارید؟

با توجه به اینکه هیئت »فدائیان حسین )علیه السالم(« هیچ گونه وابستگی به ارگان یا دستگاه ها 
ندارد، در تامین بودجه مراسم  دچار مشکل هستیم و تا به امروز بودجه خود را صرفا از طریق کمک های 

اعضای هیئت که به صورت هفتگی جمع آوری می شود، تامین کرده ایم.
 ارگان هایی مثل سپاه پاسداران که متولی حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی هستند 
)و امروز یکی از مصادیق بارز حفظ دستاوردها وجود چنین هیئاتی است(، به شما کمک 

می کنند؟
خیر، این ارگان ها دارای ردیف های بودجه ای هستند که نمی توانند به ما کمک مالی کنند، البته 
 برای مکان، گاهی حســینیه بســیج را در اختیار ما قرار می دهند که محرم امســال نیز هیئت در

»حسینیه بسیج امام صادق)ع(« برگزار می شود؛ اما کمک مالی تاکنون نبوده است.
روزی که هیئت تاسیس شد، آیا گمان می کردید به این سمت بروید و به جایی برسید که 

در کل کشور شناخته شده باشید؟
چنین چشم اندازی داشتیم و از همان اول به نحوی برنامه ریختیم که به این سمت برویم. ازآنجاکه 
هدف مشخصی داشته ایم و متناســب با آن برنامه ریزی کرده ایم، پیش بینی می کردیم که به اینجا 

برسیم.
غیر از مسائل سیاسی و مذهبی، در مسائل اجتماعی و معیشتی برنامه ای داشتید؟

 در درجه اول، برای اشتغال زایی افراد خدوم هیئت تالش کردیم و با رایزنی با افراد مختلف اکثرشان را 
مشغول به کار کردیم . همچنین در زمینه معیشت به صورت هفتگی بسته های کمکی را برای افراد 

مناطق محروم شهر آماده و به دست خانواده های نیازمند می رسانیم.
در زمینه کمک به زلزله زدگان کرمانشــاه نیز چندین کامیون کمک آماده کردیم و همراه با آقای 
»نریمانی« به مناطق رفتیم؛ از طرفی در زمینه تامین جهیزیه افراد نیازمند و کمک به بیماران خاص، 

مستقیم وارد عمل شدیم.
در هفته گذشته برنامه ای برای کودکان کار در باغ جوان اجرا کردیم و بازی های متنوعی را برایشان 
فراهم کردیم. آقای »نریمانی« نیز برای آنها برنامه اجرا کرد و ســعی کردیم یک روز شاد همراه با 

تفریحات گوناگون داشته باشیم. خدا را شکر توانستیم رضایت این کودکان را فراهم آوریم.
یک مسئله ای که انتظار می رود به طور ویژه در هیئت شما مورد توجه قرار بگیرد، کمک 
به خانواده شهدای مدافع حرم اســت؛ زیرا خانواده رزمندگان مدافع حرم به خصوص 
رزمندگان لشکر فاطمیون )که در گذشته به تیپ فاطمیون معروف بود(، امروز سرپرستی 
ندارند و با توجه به اینکه رزمندگان لشکر فاطمیون در کشور غریب هستند، امروز در 
تنگناهای سختی قرار گرفته اند. آیا برای شناسایی و کمک به این خانواده ها برنامه ای 

داشته اید؟
 درخصوص شناسایی و کمک به خانواده های این عزیزان، مستقیم وارد عمل شدیم و چندین خانواده 

را در اقصی نقاط شهر شناسایی کردیم و بسته های حمایتی برای این افراد تدارک دیدیم.
آیا اطالع رسانی ویژه هم در این زمینه دارید که مردم بدانند کمک هایی صرفا ویژه این 

خانواده ها جمع آوری می شود؟
نباید این تفکر در جامعه غالب شود که دولت به خانواده شهدا کمک نمی کند یا در قبال آنها کم کاری 
صورت گرفته است؛ برای همین ما به طور خاص اطالع رسانی نمی کنیم. از طرفی آبروی این عزیزان 

برای ما بسیار ارزشمند است و کمک ها را در قالب همان کمک به نیازمندان جمع آوری می کنیم.
چقدر با هیئت های دیگر شهر همراه بوده اید و برنامه های هماهنگ برگزار کرده اید؟

مراسم خاص و مناسبتی برگزار کرده ایم؛اما تعداد این مراسم اندک بوده است. 
با توجه به شرایط اقتصادی که بر کشور حاکم است آیا برنامه ویژه ای در این زمینه دارید؟

 بر حسب اینکه امسال مشکالت اقتصادی فراوانی بر کشور حاکم شده و مردم در امر معاش خود دچار 
مشکل شده اند، برنامه ای را تدارک دیده ایم که با روشنگری تبیین کنیم. نباید دین مردم به نخود 
و لپه گره بخورد. برای حفظ نظام، در این مشکالت اقتصادی حرکت های فرهنگی متنوعی تدارک 

دیده ایم. البته بخشی از این مشکالت مربوط به عدم مدیریت صحیح است، اما باید پذیرفت بخشی 
از مشــکالت به فرهنگ غلط مردم و هجوم آوردن به کاالهای غیرضروری یا غیرنیاز امروز است که 
این امر را باید با فرهنگ سازی صحیح اصالح کرد؛ »هیئت فدائیان« در راستای این امر در حد وسع 

خودش به کار فرهنگی می پردازد.
در زمینه تربیت نیروی در تراز انقالب اسالمی سرمایه گذاری کرده اید؟

در حدی تالش کرده ایم که افرادی را پرورش دهیم تا بتوانند بار مسئولیت یک شهر یا استان را به 
دوش بکشند که این قضیه را از طریق مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته و... به گونه ای انجام دادیم که 

افراد به سمتی بروند که بتوانند گرهی از مشکالت جامعه برطرف کنند.
به عنوان سوال آخر؛ چه مسائلی را از آفت های هیئت های امروزی می دانید؟

یکی از مســائلی که هیئت های امروز به ما خرده می گیرند این است که ما هیئت سیاسی تشکیل 
داده ایم، اما آنچه مهم است اینکه شاخصه اصلی هیئت ما مسئله والیت، انقالب و شهداست و به این 
اعتقاد، افتخار می کنیم. اما برخی هیئات این امر را به ما خرده می گیرند، از طرفی برخی مجموعه ها 
به ما پیشنهاد دادند که از این اعتقاد فاصله بگیریم و حتی حاضر شدند مشکالت مالی و مکان هیئت را 
در ازای دست برداشتن از انقالب و والیت جبران کنند؛ ولی ما این مسیر را قبول نکردیم و مهم ترین 

شاخصه خود را انقالبی گری و والیت مداری می دانیم.
البته افراد مختلفی با عقاید گوناگون در هیئت ما حضور پیدا می کنند؛ گاهی شده فردی با شنیدن 
یک شعر از آقای »نریمانی« تغییر مسیر داده است؛ افرادی بودند که با اشعار ایشان حجاب را برگزیدند 
و  اهل نماز و هیئت شدند. اینهاست که برای ما مهم است. به راهی که درپیش گرفته ایم اعتقاد داریم 

و از آن دست برنمی داریم. 
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شرطآموزشوپرورش
برایتعطیالتزمستانیمدارس

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

 معاون رییس جمهور 
در امور زنان و خانواده اعالم کرد:

 الیحه حمایت 
در انتظار تایید شورای نگهبان

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: 
الیحه حمایت از کــودکان و نوجوانان پس از ۱۰ 
ســال انتظار در مجلس تصویب و در انتظار تایید 

نهایی شورای نگهبان است.
»معصومه ابتکار« در حاشیه جلسه شورای اداری 
کاشان، با اشاره به امضای تفاهم نامه ای با وزارت 
دادگستری در خصوص اجرایی شدن این الیحه 
گفت: ایــن تفاهم نامه بخشــی از الیحه حمایت 
از کودکان و نوجوانان اســت، درخصوص تعریف 
خشونت و انواع آن که به عنوان جرائمی که بایدبه 
طور جدی رسیدگی شود، عنوان شده است. وی 
الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشــونت را از 
دیگر اقدامات در حوزه مســائل حقوقی بیان کرد 
و افزود: این الیحه می توانــد جامعه را در مقابله با 
خشونت ها و آسیب ها به ســمت امنیت و آرامش 
پیش ببرد. ابتکار به اجرای طرح های دولت برای 
ایجاد اشتغال در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: 
در این مدت، هر سال بین 85۰ تا9۰۰ هزار شغل 
جدید درکشور ایجاد شده که 6۰تا67 درصد آن، 
مشــاغل خانگی و خانوادگی اســت که به بانوان 
اختصاص داده شــده اســت. ابتکار با بیان اینکه 
درحال حاضر بین سه و نیم تا چهار میلیون نفر از 
بانوان کشور »خوداتکا« هستند، افزود: دوره های 
مهارتی ویژه بانوان کارآفرین در کشور اجرا شده و 
مناسب با اوضاع اقتصادی هر استان، بانوان از این 

دوره ها استفاده کرده اند. 

دبیرشورای عالی آموزش وپرورش 
خبرداد: 

 شرط آموزش وپرورش
برای تعطیالت زمستانی  مدارس

دبیرکل شــورای عالی آموزش وپــرورش گفت: 
تنها به شرط آغاز ســال تحصیلی از شهریورماه، 
با تعطیالت پنج روزه مدارس در فصل زمســتان 
موافقت می کنیم.»مهدی نویدادهم« اظهار کرد: 
آموزش وپــرورش به تعطیالت زمســتانی از نظر 
آموزشی و تربیتی نگاه می کند، این تعطیالت باید 
به گونه ای باشد که به زمان آموزش دانش آموزان 
آســیب نزند. وی گفت:  اگر مجلس، قانون شروع 
و پایان ســال تحصیلی را اصالح کنــد آماده ایم 
تعطیالت زمســتانی را داشــته باشــیم، وگرنه 
تعطیالت زمستانی توجیه آموزشی و تربیتی ندارد 

و صرفا برای گردشگری مفید است.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان:

کسی که کودک اصفهانی را 
به چاه انداخت، مشکل روانی 

داشته است
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان می گوید: کســی که کــودک اصفهانی را 
به چاه انداخت، مشــکل روانی داشته و مسئولیت 
کیفری ندارد. »سعید سلیمیان« در رابطه با فیلمی 
که چند روزی است در شبکه های اجتماعی منتشر 
شــده اســت، اظهار کرد: این کودک بعد از آن که 
توســط آن فرد به چاه انداخته می شود، بالفاصله 
توســط همســایه ها از چاه خارج و به بیمارستان 
منتقل شده است. وی ادامه داد: این اتفاق برخالف 
آنچه در شبکه های مجازی عنوان می شود، متعلق 
به »فالورجان« بوده اســت. کودک در بیمارستان 
جراحاتی از ناحیه سر داشته که مداوا شده و اکنون 
بدون هیچ مشکل مرخص شــده و در خانه است. 
سلیمیان تصریح کرد: کســی که این دختربچه را 
در چاه انداخته، پسرعموی چهارده ساله اوست که 
مشکالت روانی داشته و به همین دلیل مسئولیت 
کیفری نداشــته و با وجود  این کــه پرونده ای در 
دادسرای فالورجان برای این رخداد تشکیل شده، 

آزاد شده است. 

تامین داروهای مراجعه کنندگان 
به هالل احمر زمان بر است

معاون بهداشت و درمان جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان گفت: با توجه به افزایش حجم مراجعات 
به داروخانه هالل احمــر اصفهان، تامین داروهای 

درخواستی مراجعه کنندگان زمان بر است.
»محمد علیزاده« اظهار داشت: داروهای درخواستی 
مراجعان باید ابتدا توســط ســازمان بیمه کننده 
تامین اجتماعی، بیمه سالمت، نیروهای مسلح و 
غیره تایید و سپس توسط داروخانه آماده شود که 
وارد کردن بارکد داروها در سیستم نرم افزار فروش 
دارو، مستلزم زمان طوالنی است. وی افزود: اگر این 
 موارد انجام نشود، بیمه هزینه داروی بیمار را تقبل

 نمی کند. 

تبلیغات رنگارنگ دمنوش هــای الغری به همراه 
انواع و اقســام پودرهای گیاهــی و طبیعی، چند 
سالی است که به مدد فضای مجازی، میان ایرانیان 
رونق زیادی یافته اســت. ما ایرانی ها به طورسنتی 
چای خور هســتیم و قدیم ترها کمــی قهوه خور 
بودیم، اما این روزها با تبلیغاتی که علیه نوشیدن 
چای و انواع و اقسام مضراتی که برای این نوشیدنی 
باستانی از رادیو، تلویزیون و فضای مجازی می بینیم 
و می شنویم، بازار فروش دمنوش های گیاهی رونق 
بسیاری گرفته است. آن روی ســکه اما تبلیغاتی 
اســت که بدون نظارت درمورد فــروش، عرضه و 
تبلیغات انواع و اقســام داروها و دمنوش ها صورت 
می گیرد. گسترش سریع فضای مجازی، به خصوص 
شــبکه های اجتماعی، موجب تحولــی بزرگ در 
دنیای الکترونیک و دیجیتال شــده؛ به نحوی که 
تا حدودی زندگی روزمره خانواده ها را تحت تاثیر 

قرار داده است.
وقتی سالمتی، قربانی دمنوش ها می شود

بیشترین مشــتریان دمنوش های گیاهی را افراد 
دارای اضافه وزن تشــکیل می دهند؛ کســانی که 
به دنبال راه های میانبر بــرای فرار از معضل چاقی 
هستند. این در حالی است که عده ای سودجو برای 
تبلیغ و فروش محصوالت خــود،  به کاهش وزن 
افراد در مدت کوتاه و تنها با استفاده از مکمل ها و 

دمنوش های گیاهی تاکید می کنند.
دبیر انجمن چاقی می گویــد: تاکنون هیچ داروی 
کاهش وزنی وارد بازار نشــده و این تبلیغات تنها 
فریبکاری هســتند. برخی از شــبکه های فروش 
دمنوش ها، به حدی با تبلیغات پــر زرق و برق در 
فضای مجازی یا حتی با استفاده از چهره ها در میان 
مردم جا باز کرده اند که درحال حاضر اســتفاده از 
دمنوش ها تبدیل به یک نوع روشنفکری و با فرهنگ 
بودن در میان مردم جامعه تبدیل شــده اســت. 
اگرچه نمی توان منکر اثربخشــی دمنوش ها شد و 
اینکه اغلب چای های گیاهی، قادر به اثرگذاری بر 

کارکرد بخش های مختلف 
بدن هســتند، اما آنچه در 
این میان بــه آن پرداخته 
نمی شــود این اســت که 
اصــوال هر نــوع خوراکی 
که بــه صــورت طبیعی 
مصرف می شود،نمی تواند 

اثرگذاری فوری و طوالنی مدت داشته باشد. 
بی شک هر کدام از محصوالت گیاهی که اثر فوری 
دارند، دارای ناخالصی یا ترکیبات شیمیایی هستند 
 که عوارض جانبی خود را  در بــدن باقی خواهند

 گذاشت.
دمنوشی به رنگ فریب و اخاذی!

درکنــار رونــق کســب وکار فــروِش اینترنتــی 
دمنوش های الغری، بازار کاله برداری و اخاذی نیز 
داغ است؛ اگرچه چند سالی است نیروی انتظامی 
درمورد شــگردهای کاله برداری از طریق تبلیغات 
برای فــروش دمنوش ها هشــدار داده اســت، اما 
هم چنان این روند ادامه دارد و شکایت ها نیز  در این 
زمینه بیشتر شده است. معموال این کاله برداران از 
طریق شیوه های جذاب مانند کاهش وزن، افراد را 

جذب صفحــه تبلیغاتی 
خودشــان می کنند. در 
این روش کاربران بدون 
اطالع خانــواده و برای 
داشــتن وزنــی ایده آل 
فریب این افراد را خورده و 
از آنان، مشاوره، راهنمایی 
و حتی نســخه های پزشــکی دریافــت می کنند؛ 
نسخه هایی که شاید مورد تایید پزشکان متخصص 

در این حوزه نباشد. 
بنابر اعالم پلیس فتا، مجرمان سایبری بعد از اینکه 
توانســتند اعتماد کاربران فضای مجازی را جلب 
کنند، از آنها درخواست ارسال تصاویری از اندامشان 
می کنند و برای توجیه درخواست خود، می گویند 
جهت تاثیر بیشتر داروها و دمنوش های الغری باید 
بدانند چه عضوی از بدن دارای اضافه وزن اســت؛ 
زیرا هر کدام از این نسخه ها و دمنوش ها برای کاری 

مخصوص ساخته شده  است!
 در همیــن زمینه رییس پلیس فتــای فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان به شهروندان هشدار داد 
و گفت: مراقب کاله بردارانی که با تبلیغات داروها 

و دمنوش ها قصــد اخاذی دارند، باشــید و فریب 
نخورید.

سرهنگ »سیدمصطفی مرتضوی« با اعالم این خبر 
اظهار داشت: شبکه های اجتماعی به علت استقبال 
عمومی، ارائــه ابزارها و امکانات رایــگان و جدید، 
زمینه را برای سوءاستفاده مجرمان فراهم کرده اند 
و دریکی از جدیدترین شگردهای سودجویانه، این 
افراد به دنبال ترغیب کاربران به بازدید از کانال یا 
گروه خود هستند. وی با اشاره به اینکه کاله برداران 
با استفاده از عناوینی همچون کاهش وزن و داشتن 
وزنی دلخواه و مناســب، ســعی می کنند کاربران 
فضای مجازی، به خصوص بانــوان را وادار به انجام 
خواســته های خود کننــد، افــزود: در این روش، 
کاربران بدون اطالع خانواده و برای داشــتن وزنی 
ایده آل، فریب این افراد را خورده و آن ها مشاوره و 
راهنمایی و حتی نسخه های پزشکی که مورد تایید 

پزشکان متخصص نیست، دریافت می کنند.
رییس پلیس فتای فرماندهــی انتظامی اصفهان 
تصریح کرد: متاســفانه برخــی از کاربران فضای 
مجازی بدون اطالع والدین خود با این افراد ارتباط 
برقرار کرده و خواسته های آنان را انجام می دهند؛ 
یعنی تصاویــری از خود برای مجرمان ســایبری 
 ارســال کرده و منتظر دریافت نســخه پزشــکی

آنان هستند.
وی ادامه داد: این ســودجویان، به محض دریافت 
تصاویر از ســوی فرد فریــب خــورده، پیام های 
تهدیدآمیــزی مبنی بر انتشــار تصاویر خصوصی 
او در فضای مجازی برایش می فرســتند و از وی، 

درخواست واریز مبالغی هنگفت را دارند. 
ســرهنگ » حســن مرتضوی« اعتماد بیش ازحد 
هم وطنــان را عامل اصلــی بروز برخــی از جرائم 
سایبری برشمرد و گفت: گاه رعایت برخی از نکات 
کوچک و جزئی از جانب کاربــران فضای مجازی 
می تواند از وقــوع جرائم بــزرگ جلوگیری کند؛ 
لذا هم وطنان عزیز باید نســبت به افــراد آنالین 
 در فضای مجازی حساســیت بیشــتری داشــته

 باشند و به راحتی به کسی اعتماد نکنند.

دمنوشهایگیاهی؛چالشیمیانسالمتیودروغ
  بازار داِغ دمنوش های گیاهی؛  

معموال این کاله برداران از طریق 
شیوه های جذاب مانند کاهش 

وزن، افراد را جذب صفحه 
تبلیغاتی خودشان می کنند

پریسا سعادت

فقدان سند مالکیت
6/285 شــماره صادره: 1397/42/519025-1397/6/17 نظر به اینکه سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 5 فرعی از 3280 اصلی واقع در بخش پنج اصفهان ذیل 
ثبت 114984 در صفحه 283 دفتر امالک جلد 622 به نام بانو محترم توکلی قینانی فرزند 
جهان تحت شماره چاپی مسلســل 190986 ثبت و  صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
بالواسطه به موجب سند انتقال شماره 80950 مورخ65/11/7 دفترخانه شماره 71 اصفهان 
به خانم ناهید طالکش فرزند احمد نسبت به سه دانگ و آقای مهدی سدری فرزند محمد 
نسبت به سه دانگ انتقال یافته سپس نامبردگان  با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 
1397217024018066 مورخ 97/6/5 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 25839 مورخ 97/6/6 به گواهی دفتر خانه 5 اصفهان رسیده است 
مدعی اند که سند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور 
المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف:244765 قویدل رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب 

اصفهان )266 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/286 چون آقای مسعود صبا فرزند میرزا  نسبت به  ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره 7999 مورخه 97/05/30 گواهی شده و 
به تایید دفتر 298 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی به شماره 2343 فرعی مجزا 
شــده از 15193/382 به مســاحت 202/10 متر مربع به انضمام انباری 2359 فرعی و 
پارکینگ 2380 فرعی که به موجب سند انتقال شماره 29451 مورخ 85/12/10 دفترخانه 
55 اصفهان بنام مسعود صبا فرزند میرزا انتقال قطعی یافته و بنام وی در صفحه 95 دفتر 
332 امالک ثبت و سند چاپی شــماره 607327 الف/ 83 صادر و تسلیم گردیده  و طبق 
گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن وثیقه نمی باشد. به علت نامعلوم 
سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 245779 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان  )262 کلمه، 

3 کادر(
مزایده

6/288 شماره: 235/97 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان چادگان در 
نظر دارد در جهت اجرای مقررات قانونی اجرای احکام مدنی و استیفاء محکوم به موضوع 
محکومیت آقای یعقوب حیدری فرزند ابراهیم به معرفی اموال ذیل توقیف شــده جهت 
فروش: 1- یخچال فریزر یک تنــی دانفوس به قیمت دو میلیــون و پانصد هزار تومان 
2- یخچال 6 درب ایستاده مرغ فروشی موتور دانفوس به قیمت دو میلیون و پانصد هزار 
تومان 3- یخچال 4 درب مرغ فروشــی موتور دانفوس قیمت یک میلیون و پانصد هزار 
تومان 4- چهار عدد میز کار اســتیل به قیمت پانصد هزار تومان 5- یک عدد کولر آبی 
آبسال هفت هزار در حد نو به قیمت یک میلیون و هشتصد هزار تومان 6- یک عدد موتور 
سیکلت احسان cc 150 مشکی رنگ به قیمت سه میلیون و پانصد هزار تومان را از طریق 
 مزایده به فروش رساند. لذا از کلیه کسانی که مایل به شــرکت در مزایده هستند دعوت 
می شــود به مــدت 5 روز قبــل از موعد مزایــده با همــکاری کالنتری از دســتگاه 
های مذکــور بازدید و در جلســه مزایده حضوری که در روز دوشــنبه مــورخ 97/7/2 
ســاعت 10 صبح در محــل اجــرای احکام مدنــی شــورای حل اختالف تشــکیل 

می شــود حاضر شــوند هر کــس باالترین قیمــت را پیشــنهاد نماید برنــده مزایده 
خواهــد بــود و موظف اســت ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را در همــان تاریخ به 
حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و مابقــی را حداکثر ظــرف ده روز به حســاب 
مربوطه پرداخت نمایــد قیمت پایه این وســایل جمعا بر اســاس نظریه کارشناســی 
 123/000/000 میلیون ریال ) معادل دوازده میلیون و ســیصد هزار تومان( می باشــد. 
م الف:244262 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف چادگان )267 کلمه،3 کادر( 

حصر وراثت
6/289  آقاي حسین صفری ازان اخاری داراي شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به 
کالسه 339/97  از این شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان صادق صفری ازان آخاری به شناســنامه 21 در تاریخ 97/5/22 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- حسین صفری ازان 
اخاری، ش.ش 7 ، 2- اسماعیل صفری ازون آخاری، ش.ش 842، 3- حسن صفری ازان 
اخاری، ش.ش 992، 4- خیر اله صفری ازان آخاری ،ش.ش 1071، 5- ابراهیم صفری 
ازان آخاری، ش.ش 767 )پســران متوفی( 6- جمیله صفری ازان آخاری، ش.ش 107، 
7- فاطمه سلطان صفری ازان آخاری، ش.ش 768، 8- ثریا صفری ازان آخاری، ش.ش 
28، 9- عصمت صفری ازان اخاری، ش.ش 1043، 10- عزت صفری ازان آخاری، ش.ش 
1042 )دختران متوفی( 11- صغری صفری ،ش.ش 18 فرزند مهدیقلی )همسر دائمی 
متوفی(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه  به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. م الف: 244528  

شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف چادگان )196 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

6/290  مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونشهر، شماره پرونده: 21/97 
خواهان: آقای محمد امین ابراری فرزند حسین به نشانی فریدونشهر کوی فرهنگیان خ 
پامچال 1 پالک 207،  خواندگان: 1- آقای میثم فردوسی فرزند محمد مجهول المکان 
2- عبدالرضا شیاسی فرزند رضا قلی به نشانی فریدونشهر شهرک امام ردیف اول انتهای 
ک ، خواسته: مطالبه وجه، گردشکار: به تاریخ 97/6/12 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 
دوم شــورای حل اختالف فریدونشهر تشکیل است. شــورا با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده پایان رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعوی آقای محمد امین ابراری فرزند حسین به طرفیت میثم فردوسی فرزند 
محمد حسین و عبدالرضا شیاسی فرزند رضا قلی به خواســته الزام به انتقال سند رسمی 
خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 55-424 ن 76 به انضمام مطلق خسارات وارده با 
عنایت به دادخواست تقدیمی استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین 
مالک خودرو تصویر قرارداد عادی ارائه شــده از طرف خواهان و اینکه خوانده ردیف دوم 
آقای عبدالرضا شیاسی در جلسه رسیدگی به وقوع عقد بیع فی مابین خود و خواهان اقرار 
نموده است لذا شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد ماده 198  
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10، 219، 220، 221، 
223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد 
رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به شماره انتظامی فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و سی و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در 
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف: 244240  شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف فریدونشهر 

)314 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

6/291 کالسه پرونده:96/2625 ،شماره دادنامه:553 -97/03/22 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: عبدالرسول حیدری فرزند فتحعلی ، به 
نشانی: خ امیرکبیر هرســتان ک ســیدعلی ؛ خوانده: مهدی یداللهی به نشانی مجهول 
المکان ، خواسته: مطالبه وجه چک گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای عبدالرسول حیدری فرزند فتحعلی به طرفیت آقای مهدی یداللهی 
به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 447797 مبلغ 

110/000/000 مورخ 94/12/25 و عهده بانک ملی و یک فقره سفته واخواست نشده به 
مبلغ 10/000/000 ریال به شماره 944932 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن 
و سفته و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 97/03/02 و عدم ارائه الیحه دفاعیه 
از جانب ایشان و با عنایت به نظریه مشورتی اعضاء شــورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 
و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون 
تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2/580/000 ریال بابت خسارات 
دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ سر رسید چک و در 
خصوص سفته از تاریخ تقدیم دادخواست )16 /11(  لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 244739 علیرضا 
ایزدی قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )384 کلمه،4 کادر(  

اخطار اجرایی
6/292 شــماره: 1783/96 حل8 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:ســعید 
قیصری ، نام پدر: عزیزخون ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: امید سخایی، نام 
پدر: اردشیر ، نشانی: خمینی شهر بلوار عموشاهی روبروی درب پادگان امام حسین پ10، 
محکوم به:به موجب رای شماره 366 تاریخ 97/04/05 حوزه هشتم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 33/400/000 ریال اجور معوقه تا تاریخ 96/5/31 )تاریخ تخلیه منزل( و 7/200/000 
ریال هزینه نقاشــی و قفل ها و 6/360/000 ریال بابت درب ها و 968/000 ریال قبض 
برق و 3/230/000 ریال قبض گاز و مبلغ 543/133 ریال قبض تلفن و 2/000/000 ریال 
کارشناسی و 550/000 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف: 245323 سجاد پاکدل نیا قاضی شعبه هشتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر  )226 کلمه،2 کادر(  
اخطار اجرایی

6/293 شماره: 2177/96 حل12 مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-جهانگیر 
ترچانی 2-عباس حاج حیدری ، نشــانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر خ شریعتی 
ک بهارستان وســط کوچه درب کرم رنگ جنب کدپستی 84147063741 ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: حمید حاجی حیدری ، با وکالت: علیرضا هاشمیان ، نشانی: 
خمینی شــهر خ جانبازان فرعی 19 پ21 , وکیل: خمینی شهر میدان قدس ابتدای بلوار 
آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر ط3 واحد3، محکوم به:به موجب رای شماره 668 تاریخ 
97/04/3 حوزه دوازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت تضامنی مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای 
حکم و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان و 
پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 244759 توازیانی قاضی شعبه دوازدهم 

شورای حل اختالف خمینی شهر )237 کلمه،2 کادر(  

ابالغ رای
6/294 کالســه پرونــده:3724/96 ،شــماره دادنامــه:2170 -97/06/04 ،مرجــع 
رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حسن اسحاقیان درچه ، به 
نشانی: خمینی شهر منطقه صنعتی محمودآباد سنگبری جهان آرا ؛ خوانده: رشید همزائی 
لیالن به نشانی مجهول المکان ، خواســته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا:در خصوص دادخواست خواهان حسن اســحاقیان درچه به طرفیت خوانده رشید 
همزائی لیالن به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
847947 مورخ 96/12/19 بر عهده بانک ســپه شعبه بلوار دانشگاه بندرعباس به شماره 
حساب جاری 1937800167802 به انضمام هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از 
توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید 
خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان 
را وارد تشخیص مســتنداً به مواد 198و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 2 
قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 2/925/000 ریال بعنوان هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض 
در محاکم حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 245141 محمد رضایی  قاضی شعبه 

دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )292 کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

6/295 شماره: 459/96 حل11 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:کوروش 
آرمان پور ، نام پدر: محمدعلی ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: فرزاد ســرتیپی، نام پدر: اکبر ، با وکالت: آقای علیرضا هاشمیان ، نشانی: 
خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع دندانپزشکی غدیر ط3 واحد3، 
محکوم به:به موجب رای شماره 616 تاریخ 97/04/12 حوزه یازدهم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 115/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 2/600/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 244762 یداله زمانی 

قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر  )213 کلمه،2 کادر(  
حصر وراثت

6/287 آقاي مرتضي طهراني داراي شناســنامه شماره 18به شرح دادخواست به کالسه 
574/97  از این دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین طهراني محمدآباد بشناسنامه 1 در تاریخ 97/5/30 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آقاي مرتضي طهراني 
به شــماره شناســنامه 18، 2- آقاي مصطفي طهراني محمدآبادي به شماره شناسنامه 
489 ، 3- خانم اعظم طهراني محمدآباد به شماره شناسنامه 29 ، 4-خانم اکرم طهراني 
محمدآبادي به شماره شناسنامه 870 ، 5- خانم عذرا طهراني به شماره شناسنامه 5 ، 6- 
خانم زهرا طهراني محمدآبادي به شماره شناسنامه 13، 7-خانم کبري طهراني محمدآباد 
به شماره شناسنامه 2 ، 8-خانم فاطمه طهراني محمدآبادي به شماره شناسنامه 36 همگي 
فرزندان آن مرحوم میباشد وال غیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
یک نوبت پي در پي یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنمامه 
از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر  نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 
گواهي صادر خواهد شد. م الف 246172  رئیس شــعبه چهارم شوراي حل اختالف 

شهرستان آران و بیدگل )191 کلمه،2 کادر(  
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 »پیرلو« در استرالیا 
پا به توپ می شود

ستاره ســابق تیم ملی فوتبال »ایتالیا« قصد 
بازگشــت بــه میــدان 
مسابقه را دارد. تیم 
فوتبال»ویکتوریا 
آوندال« استرالیا 
 در تالش اســت

»آنــدره آ. پیرلو« 
هافبک سابق تیم ملی 
فوتبال ایتالیــا را جذب کند. 
تیم فوتبال آوندال به دنبال آن اســت تا پیرلو 
۳۹ ساله را جذب کرده و به عنوان اصلی ترین 
بازیکن خود در دیدارهای جام حذفی استرالیا 
به میدان بفرســتد. مسئوالن باشــگاه آوندال 
اعالم کرده اند که با مدیربرنامه های این بازیکن 
ایتالیایی موضوع را در میان گذاشته اند و تنها 
به دنبال جواب نهایی او هستند.پیرلو در ۱۱۶ 
دیدار ملی حضور داشته است و چندی پیش در 
لیگ ستارگان آمریکا از دنیای حرفه ای فوتبال 

خداحافظی کرد.

مودریچ: 
دغدغه توپ طال را ندارم

 »لوکا مودریچ« که به عنــوان بهترین بازیکن 
یوفا انتخاب شد، درکنار 
 » ح صــال محمد «
و»رونالدو«، نامزد 
بهتریــن بازیکن 
ســال فیفا شده 
است. این در حالی 
اســت که نام »لیونل 
مســی« در این فهرســت دیده نمی شود. این 
هافبک ۳۳ ســاله  که شــانس نخست کسب 
»توپ طال« محسوب می شود، می گوید، کسب 
این جایزه به دغدغه او تبدیل نشــده است. در 
همین رابطه ســتاره خط میانی رئال مادرید و 
تیم ملی کرواسی گفت: برای من کسب عنوان 
تیمی اهمیت بسیار بیشــتری تا کسب جوایز 
فردی دارد و برای تــوپ طال هم نظرک همین 
اســت. باید تاکید کنم بردن این جایزه دغدغه 
ذهنی من محسوب نمی شود. اگر بتوانم توپ 
طال را به دست بیاورم خوشحال خواهم شد، در 

غیر این صورت هیچ اتفاقی رخ نمی دهد.

 »پوگبا«
جانشین مسی در بارسلونا

برنامه جذب »پل پوگبا« برای بارسلونا با نگاهی 
به آینده و در درازمدت 
خواهد بود. در اواخر 
تابســتان، اخبار 
زیــادی درمورد 
تمایل بارســلونا 
بــه جــذب پوگبا، 
هافبــک فرانســوی 
منچستریونایتد مطرح شــد، اما زمان کوتاه و 
عدم امکان برای یافتن جانشین، باعث شد این 
انتقال فعال منتفی شود. طبق ادعای »آ.اس« 
جذب پل گوگبــا یک برنامــه بلندمدت برای 
بارسلوناست و آنها ستاره فرانسوی را به عنوان 
جانشــین احتمالی برای کاپیتان »مسی« در 

نظر گرفته اند.
 اگرچه پست این دو بازیکن هرگز یکی نیست، 
اما در مقطع جدایی مسی بارسا تنها با در اختیار 
داشتن یک ترکیب باکیفیت می تواند تبعات این 
اتفاق را به حداقل برساند.کاتاالن ها می دانند که 
باید برنامه ریزی برای خروج احتمالی مسی را 

آغاز کنند.

 تیته به »ترامپ«: 
اطالعاتت را باال ببر!

»تیته« ســرمربی تیم ملی برزیل در نشست 
خبری خــود پیش از 
بــازی دوســتانه با 
»الســالوادور« در 
آمریکابه اظهارنظر 
»دونالدترامــپ« 
واکنش نشــان داد. 
رییس جمهور آمریکا 
درحاشــیه مالقات اخیر خود بــا رییس فیفا، 
در پاســخ به پرســش یک خبرنگار برزیلی با 
کنایه به ناکامی این تیم در جام جهانی اشــاره 
کرد. تیته بــه نقل از espn گفتــه: »واکنش 
من به اظهارنظر ترامپ این اســت که برزیل ۵ 
بار قهرمان جهان شــده و بهتر است او دانش 
تاریخی خــود را افزایــش دهــد.« خبرنگار 
برزیلی در حاشیه مالقات »ترامپ« با »جیانی 
اینفانتینو« عنوان کرد: برزیل بهترین تیم ملی 
فوتبال دنیا را دارد کــه ترامپ در واکنش به او 
گفت: اما عملکرد این تیم در جام جهانی ناامید 

کننده بود.

جایگاهحاجصفیدرتیمملیمتزلزلمیشود

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 تاکید تاج؛ 
شکایتی از علی کریمی ندارم

چند ماه پیش خبر رســید »مهدی تاج« به خاطر 
حرف های »علی کریمی«  کــه در فضای مجازی 
علیه فدراســیون فوتبال منتشرکرد، از او شکایت 
کرده است؛ خبری که بعدها تکذیب هم شد. تاج  
روز سه شــنبه مهمان برنامه »علی ضیا« بود و در 
این باره هم حرف زد: » کریمی صرف نظر از اینکه 
درباره من چه نظری داشته، دارد یا خواهد داشت، 
از بازیکنان خوب کشــور ما بوده است و باید به او 
احترام بگذاریم. او خیلی زحمت کشیده و انتقاداتی 
هم به فوتبال داشته که باید جواب بدهیم. چون به 
سازمان و تشکیالتی که نشــود به آن انتقاد کرد، 
مردم احترام هم نمی کنند. شــکایتی هم از آقای 
کریمــی در حال حاضر نــدارم. در جراید خواندم 
»هوشنگ مقدس« از او شکایت کرده که پیشنهاد 
دادم شــکایت خود را پس بگیرد. در حوزه فوتبال 

شکایت کشی خوب نیست.«

 هدیه جالب کی روش
 به »هکتورکوپر«

تیم های »ایران« و »ازبکســتان«، سه شنبه شب 
در چارچــوب دیــداری تدارکاتی در ورزشــگاه 
ملی شهر»تاشــکند« به مصــاف یکدیگر رفتند 
که این مســابقه با برتری یک بر صفر شــاگردان 
»کارلوس کــی روش« به پایان رســید. نکته قابل 
توجه در این بازی حضور »هکتور کوپر« سرمربی 
پــرآوازه فوتبال جهــان روی نیمکــت تیم ملی 
ازبکســتان بود که برخورد گرمی نیز با کی روش 
داشت. در پایان مســابقه هم اتفاق جالبی رخ داد؛ 
کی روش در پایان بازی هدیه ای به سرمربی جدید 
تیم ملی ازبکستان اهدا کرد. ســرمربی تیم ملی 
ایران پیراهن شماره 2۶ ایران را بعد از بازی به کوپر 
اهدا کرد که موجب خوشــحالی و غافلگیری این 

مربی آرژانتینی شده بود.

 حمله اینستاگرامی
 به بازیکن جدید ایرانی

فوتبال دوســتان ایرانــی بــا هجوم بــه صفحه 
اینستاگرام »دنیس اکرات« از او درخواست کردند 
به تیم ملی ایــران بیاید. اکرات متولــد ۹ ژانویه 
۱۹۹۷ در »بُن« آلمان اســت و ســابقه بازی در 
تیم هــای »کلن« و »بورســیا مونشــن« را دارد. 
او در ســال 2۰۱۷ به اســپانیا رفت و به تیم دوم 
 »سلتاویگو« پیوست. اکرات در سه بازی شاگردان 
»آنتونیو ریکاردو محمد ماتیجویچ« آرژانتینی در 
اللیگا فرصت حضور پیدا نکرد و تنها در دو بازی در 

دقایق پایانی جایگزین »مکسی گومز « شد.

در حاشیه

پیشخوان

تیم ملی در زمین حریف 
همیشه مهربان ریکاوری شد، 

فیزیوترابی! 

  عکس روز

»برانکو« با کاپ سوپرجام
»پرسپولیس« با رای کمیته انضباطی به دلیل کناره گیری »استقالل« از حضور در مسابقه، 
»سوپر جام قهرمانی« این مسابقات لقب گرفت. جام قهرمانی این مسابقه تهیه شده و قرار 
است بعد از محرم و صفر به پرسپولیس اهدا شود. »برانکو« که برای نشست خبری به سازمان 

لیگ رفته بود، با این جام عکس یادگاری گرفت.

تاج: دفاع از کی روش مثل 
دفاع مقدس است!

 ویــراژ کــی روش بــا 
محصوالت سایپا، محدودیت 

سرعت.
 آخرین مصاف پرسپولیس 
و نســاجی زمانی بــود که 
»نادردست نشان« گل می زد و 
»نکونام«  فقط 14 سال داشت! 

خاطرات شمال...

مرتضی فنونی زاده:
جایگاه حاج صفی در تیم ملی متزلزل می شود

بازیکن سال های دور پرسپولیس درباره جام ملت های آســیا گفت:  همه تیم ها مثل ایران قدرتمند هستند و 
»کی روش« باید هجومی تر وارد شود. »مرتضی فنونی زاده« در مورد اینکه چند ستاره پیش از جام جهانی به تیم 
ملی مثل عابدزاده، قلی زاده و مجید حسینی اضافه شده اند و عملکرد خوبی هم داشته اند، تصریح کرد: کی روش 
نشان داده که به بازیکنان داخل ایران اعتقاد زیادی ندارد و هرکسی را که خارج از ایران بازی کند، به تیم خود 
دعوت می کند. فنونی زاده خاطرنشان کرد: به نظرم تا زمانی که کی روش در تیم ملی است هر بازیکنی اگر دوست 

در دارد دعوت شود باید به خارج از ایران برود. جایگاه »حاج صفی« هم پس از بازگشت به  ایران 
تیم ملی متزلزل می شود، چون کی روش عالقه ای به بازیکنان داخل ایران ندارد.

اطمینان مدیر الدحیل  ؛ 
دست پر برمی گردیم

تیم »الدحیل« خود را آماده دیدار حساس برابر تیم فوتبال »پرسپولیس« در دور برگشت مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا می کند. این دیدار در حالی برگزار می شود که تیم قطری توانست در دیدار رفت 
با یک گل به پیروزی برسد. »اسماعیل احمد« مدیر ورزشی الدحیل قبل از این دیدار، گفت : »دیدارسختی 
پیش رو داریم. در دیدار رفت تنها با یک گل به پیروزی رســیدیم و این کار ما را برای دیدار برگشــت سخت 
می کند. با این حال باید بگویم که به توانایی بازیکنان خود ایمان داریم و امیدوارم که روز بازیکنان ما باشد و 
بتوانند بهترین بازی خود را به نمایش گذارند. همه چیز آماده درخشش ما در این دیدار است.« او ادامه  داد: 
»در چند روز اخیر بدون بازیکنان ملی پوش خود تمرین کردیم؛ با این حال شرایط تیم خوب است. به توانایی 

تیم خود  ایمان داریم و به دنبال پیروزی در خانه حریف و نهایی کردن صعود خود به دور بعد هستیم«

رییس کمیته »سافت بال« استان اصفهان گفت: کمیته سافت بال استان، از سال ۸۳ به صورت رسمی 
فعالیت خود را آغاز کرد و از ابتدا، مسئولیت این کمیته را من بر عهده داشتم. رشته سافت بال در ایران 
فقط برای بانوان برگزار می شود و تیم اصفهان، ســابقه نائب قهرمانی، سومی کشور و قهرمانی لیگ 

جنوب کشور را در اختیار دارد. 
»رویا زنگنه« افزود: در حال حاضر به صورت منظم، ۷۳۵ نفر بازیکن سافت بال در اصفهان داریم که 
پنج نفر از آن ها در تیم ملی نیز بازی می کنند؛ »فرنگیس جعفری«، »زهرا عباسی«، »الناز زارعی«، 
»فاطمه شهریاری« و »متینه رضاییان«، ملی پوشان سافت بال اصفهان هستند. وی ادامه داد: مسابقات 
کشوری احتماال در مهرماه برگزار خواهد شد که اگر این برگزاری قطعی شود، اصفهان به عنوان یکی 
از شهرهای میزبان به فدراسیون کمک خواهد کرد. متاسفانه  بزرگ ترین مشکل سافت بال اصفهان، 

نداشتن زمین چمن است.
زنگنه گفت: طی سال های اخیر، تحت حمایت ســازمان فرهنگی و ورزش شهرداری بودیم و زمین 
مجموعه ورزشی مشتاق به عنوان یک پایگاه سافت بال در اصفهان شکل گرفته بود؛ اما به دلیل بحران 
آب، این زمین از بین رفت و در حال تبدیل شدن به زمین چمن مصنوعی است. رییس کمیته سافت بال 
هیئت انجمن های ورزشی استان، تاکید کرد: با اداره ورزش و جوانان، ارتباطات زیادی برقرار کردیم 
تا برای رشته پر طرفدار سافت بال، زمینی به ما اختصاص دهند؛ اما هنوز اتفاق مثبتی رخ نداده است. 
تجهیزات این رشته، گران و وارداتی اســت و به دلیل افزایش قیمت ها، بازیکنان سافت بال اصفهان 
برای تامین تجهیزاتشان در مضیقه هســتند و حتما باید از طرف اداره ورزش و جوانان، فدراسیون و 

سازمان های مربوطه حمایت شوند.

رییس کمیته »سافت بال«  استان:

از بین رفتن مرکز سافت بال اصفهان به دلیل کم آبی!

»احســان پهلوان« یکی از مهره های کلیدی »تراکتورسازی« مقابل 
»صنعت نفت« آبادان خواهد بود. 

بــا توجــه بــه اینکــه »اشــکان دژاگــه«، »مســعود شــجاعی« 
و»احســان حاج صفی« به خاطر همراهی با تیم ملی در تمرینات تیم 
تراکتورسازی حضور نداشته اند، از این رو گفته می شود »جان توشاک« 
سرمربی تراکتورسازی تصمیم گرفته این سه بازیکن ملی پوش را همراه 

خود به آبادان ببرد؛ امــا در ترکیب ابتدایی به زمین نفرســتد. همین 
 امر فرصت خوبی در اختیــار بازیکنانی نظیر »احســان پهلوان« قرار

 می دهد تا با بازگشــت به ترکیب اصلی بتوانند توانایی هایشــان را بار 
دیگر ثابت کنند.

پهلوان که یکی از ســتاره های فوتبال ایران در سال های گذشته بوده، 
امســال با توجه به ترافیک موجود در خطوط مختلف تراکتورسازی، 
کمتر از قبل فرصت بازی پیدا کرده؛ اما با توجه به قدرت تاکتیک پذیری 
 که دارد، مهره ای کلیدی برای تیم »توشــاک« در نبرد سخت آبادان
  خواهــد بود.پهلوان حاال خــودش را بــرای بازی روز جمعــه آماده

 می کند و امیدوار اســت همچون 
گذشته بتواند نقشی در موفقیت 
تیمــش ایفــا کنــد. دیــدار 
صنعت نفت و تراکتورســازی 
از ســری رقابت هــای مرحله 
یــک شــانزدهم نهایــی جام 

حذفــی ســاعت 2۰ روز جمعــه 
 در ورزشــگاه تختی آبــادان برگزار

 می شود.

 نقش کلیدی »پهلوان«
 در بازی حذفی تراکتور

بسکتبا ل
ایران - 
فیلیپین

ساعت 
16:45

شبکه 
ورزش

استرالیا - والیبال
ساعتآمریکا

19:30

شبکه 
ورزش

ایران - والیبال
ساعتبلغارستان

22:00

شبکه 
سه

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

پنجشنبه 
 22

شهریور

پخش  زنده مسابقات
جمعه
 23 

شهریور

پاری سن فوتبال
ژرمن - 

سنت اتین

ساعت
23:15

شبکه 
ورزش

قهرماناناصفهانیواردمیشوند
ورود رسمی لیگ برتری ها به چرخه جام حذفی؛

سمیه مصور

 مرحله یک شانزدهم جام حذفی ایران در شرایطی روز چهارشنبه با برگزاری دیدار میان تیم های» استقالل« خوزستان و »شاهین«  انزلی آغاز شد  که با قرعه کشی صورت گرفته، 
در این مرحله تیم »ذوب آهن« در ورزشگاه فوالد شهر میزبان تیم »پدیده« و تیم »سپاهان« در نقش جهان باید به مصاف تیم »شهرداری« ماهشهر برود.

تیم »ذوب آهن« اصفهان در چارچوب رقابت های مرحله یک شانزدهم جام حذفی ایران، درحالی مقابل تیم 
»پدیده« قرار می گیرد که این دو تیم، کمتر از 2۰ روز پیش در جریان رقابت های لیگ برتر به مصاف یکدیگر 
رفتند.  در آن بازی شاگردان »یحیی گل محمدی« توانستند با دو گل از سد شاگردان »امید نمازی زاده« بگذرند. 
سبزپوشان اصفهانی ازآنجاکه تا اینجای برگزاری رقابت های لیگ،  نتوانسته  اند عملکرد چندان موفقی از خود 
نشان دهند و با کسب هشت امتیاز در پایان ۶ هفته در رده هشتم جدول رده بندی جای گرفته اند، به دنبال 
جبران مافات در رقابت های جام حذفی هستند تا بتوانند به  عنوان پنجمین قهرمانی خود در این رقابت ها دست 
یابند. شاگردان» نمازی زاده« در نخستین بازی خود در رقابت های جام حذفی به مصاف تیم پدیده می روند 
که در تقابل قبلی خود مقابل تیم پدیده، بازی خوبی را به نمایش نگذاشتند و این بازی به مثابه انتقام آنها از 

شاگردان »گل محمدی« محسوب می شود.
سبزپوشــان اصفهانی هرچند در ارائه  »فوتبال مالکانه« موفق بوده اند، اما از ارائه »فوتبال تهاجمی« ناتوان 
بودند و نمی توانستند از موقعیت های پرشماری که مهاجمان این تیم روی دروازه حریفان ایجاد می کردند 
استفاده کنند؛ از این رو در این بازی اگر بخواهند فاتح دیدار باشند، باید عالوه بر داشتن تمرکز روانی و نظم 
دفاعی باال، از کوچک ترین موقعیت  گلزنی نیز بیشــترین بهره را ببرند تا در پایان این ذوبی ها باشــند که به 
مرحله بعدی صعود می کنند. دیدار »ذوب آهن« و »پدیده« بازی حســاس، جذاب و ســختی خواهد بود. 
تقابل دو تیم در کمتر از 2۰ روز گذشته، موجب شده اســت که هر دو سرمربی شناخت کاملی از تیم رقیب 
داشته و به خوبی با نقاط ضعف و قوت هم آشنا شــوند. از طرف دیگر انگیزه باالی هر دو تیم، حساسیت این 
 دیدار را دو چندان کرده است. باید منتظر ماند و دید که نتیجه این دیدار حساس به نفع کدام تیم رقم خواهد

 خورد.

دیگر تیم اصفهانی در چارچوب رقابت های مرحله یک شانزدهم جام حذفی ایران، رقیب به مراتب ساده تری 
نســبت به »ذوب آهن« درپیش دارد و در این مرحله به مصاف تیم »شهرداری« ماهشهر می رود.  شاگردان 
»قلعه نویی« در رقابت های لیگ، نمایش خوبی را تا اینجا ارائه داده اند و خود را به عنوان یکی از باکیفیت ترین 
تیم های حاضر در لیگ معرفی کرده اند. همچنین با توجه به عملکرد بســیار خوب در فاز تهاجمی، عنوان 
بهترین خط حمله لیگ را دراختیار دارند، اما در فاز دفاعی عملکرد متوسطی داشته و نتوانسته اند موفقیت های 
فاز هجومی را تکرار کنند. آمار دریافت یک گل، به طور میانگین در هر بازی، نشــان از ضعف »زردپوشان« 
در فاز دفاعی داشته و می تواند دردسرساز  شود. زردپوشان اصفهانی در حالی مقابل تیم شهرداری ماهشهر 
قرارمی گیرند که ماهشهری ها، دومین فصل حضور خود در لیگ آزادگان را تجربه می کنند و برخالف فصل 
گذشته که عملکرد خوبی دراین رقابت ها داشــتند، در فصل جاری ضعیف ظاهر شده اند؛ اما وجود اتفاقات 
بی سابقه در جریان رقابت های جام حذفی سبب می شود که کار برای سپاهانی ها چندان آسان نباشد و بازیکنان 
شهرداری ماهشهر برای این تیم دردسر درست کنند.  ســپاهانی ها که در این دیدار از حمایت هوادارانشان 
برخوردار هستند، می توانند با یک برد شیرین آماده حضور در هفته هفتم لیگ برتر شوند. در آن سو بازیکنان 
شهرداری ماهشهر نیز می توانند با شکست سپاهان، شگفتی ساز شوند؛ حال باید دید نتیجه این دیدار چگونه 
رقم خواهد خورد. تاریخچه حضور دو تیم اصفهانی در رقابت های جام حذفی، در سی و یک دوره برگزاری، از 
سال ۱۳۵۵ در کشور شروع شد که تیم »ذوب آهن« عملکرد بهتری نسبت به دیگر تیم اصفهانی در این رقابت ها 
داشته و توانسته در این مسابقات به چهار عنوان قهرمانی دست یابد؛ ولی تیم »سپاهان« تنها دو بار توانسته 
جام قهرمانی این رقابت ها را باالی سر ببرد. در دوره گذشته رقابت های جام حذفی، دو تیم اصفهانی در همان 
مراحل اولیه از این رقابت ها کنار گذاشته شدند؛ از این رو هر دو تیم به دنبال جبران مافات فصل گذشته هستند.

کار آسان زردپوشان در نخستین گامحساس و جذاب مثل ذوب آهن- پدیده
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راه اندازی نخستین هایپر ارگانیک کشور در اصفهان
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

 توزیع لباس های متبرک 
به حرم رضوی در میان 
شیرخوارگان اصفهانی

رییس هیئت رزمندگان اسالم استان اصفهان 
از برگــزاری همایش بزرگ »شــیرخوارگان 
حسینی« در میدان امام)ره( اصفهان خبر داد 
و اظهار کرد: این همایش برای نخســتین بار 
در میدان بزرگ امام)ره( و برای نخســتین بار 
توسط هیئت رزمندگان اسالم برگزار می شود. 
محمد نادراالصلی با بیان اینکه همایش بزرگ 
»شیرخوارگان حســینی« در نخستین جمعه 
محرم الحرام 1440، مصادف با 23 شهریورماه 
برگزار خواهد شد، افزود: براساس برنامه ریزی 
انجام شــده، پیش بینی می شود این همایش با 
استقبال 20 هزار نفری عاشقان اهل بیت)ع( 

همراه شود.
وی همایش بزرگ »شیرخوارگان حسینی« را 
یک همایش حماسی دانست و تصریح کرد: با 
هماهنگی آستان قدس رضوی، بیش از 20 هزار 
لباس  نوزاد متبرک به حرم مطهر حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( در میان نوزادان شیرخواره 

حاضر در این همایش توزیع می شود.

راه اندازی نخستین هایپر 
ارگانیک کشور در اصفهان

مدیر بهره برداری شــهرک ســالمت اصفهان 
اظهارکرد: هایپر شهرک سالمت در حال تجهیز 
است و کاالهای در نظر گرفته شده برای عرضه 
در مرحله آزمایش قــرار دارد تا اصالت کاالها 

مشخص و مورد بررسی قرار گیرد.
رضا هیبتی بــا بیان اینکه بــا راه اندازی هایپر 
شهرک ســالمت دسترسی آســان و مناسب 
شــهروندان به غذای ســالم فراهم می شود، 
تصریح کرد: چند ماه پس از فعالیت نخستین 
هایپر ارگانیک شــهرک ســالمت، شعبه های 
دیگر آن در ســایر نقــاط کشــور راه اندازی 
خواهد شد.مدیر بهره برداری شهرک سالمت 
اصفهان افزود: کلینیک ارولــوژی و ناباروری 
مردان در حــال حاضر بــه مراجعه کنندگان 
سرویس دهی می کند، همچنین کلینیک زنان 
و نازایی شهرک سالمت در حال تجهیز است و 
طی چند روز آینده به بهره برداری می رســد.

وی خاطرنشــان کرد: فعالیــت داروخانه های 
 شــهرک ســالمت نیز تا چند روز آینده آغاز

 خواهد شد.

رییس شورای شهر اصفهان:
شرط ادامه خط یک، اجرای 
پروژه متروی شاهین شهر است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص 
آخرین وضعیت بهره بــرداری از خطوط متروی 
اصفهان اظهار کرد: در رابطه بــا خط یک مترو 
باید توجه داشت که شرط ادامه این خط اجرای 
پروژه متروی شاهین شهر است  و تا وقتی که این 
پروژه آغاز نشود ادامه خط یک نیز در دستور کار 

قرار نمی گیرد.
فتح ا... معین افزود: گســترش خــط یک قطار 
شهری تا میدان دانشــگاه به عهده شهرداری و 
سازمان عمران شهرداری اســت که در صورت 
شروع کار شــرکت خصوصی برای ایجاد مترو از 
میدان دانشگاه تا شاهین شــهر ما نیز شرایط را 
برای آماده سازی این خط تا میدان دانشگاه انجام 
خواهیم داد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به رو گذر بودن گسترش خط یک ادامه داد: 
ادامه این خط اکثرا روی زمین اســت و ما کمتر 

حفر تونل خواهیم داشت.

مدیر منطقه 3 شهرداری:
 پوشش  گیاهی منطقه ۳

 به گیاهان مقاوم تبدیل شد
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
بیشــتر فعالیت های واحد فضای سبز از ابتدای 
ســال جاری تاکنون به دلیل کم آبی نســبت به 
ســایر واحدها متغیر بوده و اکثر پوشــش های 
 گیاهی تبدیل به گیاهان مقاوم به کم آبی شــده

 است.
حســین کارگر، از تعمیر سیســتم های آبیاری 
قطره ای منطقه سه شــهرداری اصفهان و اضافه 
شدن آنها به شــبکه آبرســانی خبر داد و افزود: 
کاشــت باغچه های فصلی در منطقه به مساحت 
13 هــزار و ۹۷0 مترمربع، کاشــت باغچه های 
گل پوششــی و تبدیل چمن به گیاهان پوششی 
مقاوم به کم آبی وکاشت باغچه های رز در سطح 
منطقه به مســاحت دو هزار و 100 مترمربع از 
دیگر اقدامات انجام شده در منطقه سه شهرداری 

اصفهان است.

اعظم محمدی

 مدیر طرح ساماندهی ناژوان از  خشک شدن بیش از 55 درصد از دبی 
آب چاه های ناژوان  و اینکه نزدیک بــه 80 درصد چاه های ناژوان  رو 
به خشکی است، خبر داد و گفت: وســعت کلی منطقه ناژوان  1200 
هکتار بوده که دارای بیش از 600 هزار اصله درخت و درختچه است، 
پس برای حفظ ناژوان به تامین آب برای آبیاری فضای ســبز و باغات 

نیازمندیم.
حسن شفیعی، در نشســت خبری با اصحاب رسانه گفت: برای حفظ 
هویت تاریخی شهر اصفهان، همکاری مســئوالن استان از جمله آب 
منطقه ای، آبفا، استانداری و جهاد کشاورزی با شهرداری نیاز است و 
ازهمکاری آب منطقه ای، استانداری و جهاد کشاورزی تشکر می کنیم.

شــفیعی، در بحث تملک منطقه ناژوان تشــریح کرد: مساحت کلی 
منطقه ناژوان بالغ بر 1200 هکتار است که ۷00 هکتار آن در تملک 
بخش خصوصی، 300 هکتار آن در تملک فضای ســبز شــهرداری و 
200 هکتار آن شامل بســتر رودخانه زاینده رود و معابر است. شایان 
ذکر اســت که واگذاری تملک برخی باغات یا زمین های کشــاورزی 
بخش خصوصی به شــهرداری از روی توافق نه اجبار اعمال شده که 
 شهرداری برای حفظ فضای سبز و باغات این منطقه سه برنامه تدوین

کرده است.
وی تدوین ســه برنامه کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری 
در سال ۹۷ را با هدف احداث تصفیه خانه پساب برای آبیاری، احداث 
مخازن ذخیره  آب و احداث کلکتور برای رفع کمبود آب اشاره کرد و 
گفت: در بحث تامین اعتبار برای احداث تصفیه خانه پساب مبلغ 16 
میلیارد تومان و برای احداث مخازن ذخیره آب بیش از 3 میلیارد تومان 
بودجه پیش بینی شده است که  در شرایط فعلی اقتصادی این اعتبار 
افزایش یافته و برای تحقق به مشارکت دستگاه های مربوطه نیاز است.

شــفیعی ادامه داد: جهت صدور مجوز تعریض معابر و احداث خیابان 
های جدید در منطقه ناژوان به همکاری جهاد کشاورزی و آب منطقه 
ای نیاز اســت؛ همچنین برای احداث تصفیه خانه پساب برای آبیاری 
فضای ســبز ناژوان به صدور مجوز آبفا نیاز است که در صورت محقق 
شــدن، اقدامات خوبی  برای حفظ  فضای سبز  و باغات منطقه ناژوان 

صورت می گیرد.
وی، ناژوان را جزو هویت تاریخی شــهر اصفهان دانست و گفت: نباید 
نگاه مان به ناژوان فقط محدود به پارک و فضای ســبز باشد بلکه  باید 
فراتر از اینها باشد و حفظ هویت تاریخی منطقه ناژوان اهمیت زیادی 

دارد.
به گفته شــفیعی، در حال حاضر منطقه ناژوان در زمینه گردشگری 
و تامین هوای ســالم، یک فرصت برای شــهر اصفهان اســت که در 

صــورت عــدم تحقــق ســه برنامــه ذکر 
 شــده، ایــن فرصــت بــه تهدیــد تبدیل
 می شــود، پس  برای حفظ  منطقه ناژوان، 

نگاه مسئوالن به ناژوان باید تغییر کند.
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان تصریح کرد: 
قوی ترین سیســتم کنترل نظارت در عدم 
ساخت و ساز در ناژوان وجود دارد  به طوری 

که در سه سال اخیر با رصد بخش خصوصی، امکان صدورهیچ پروانه 
ساخت در ناژوان وجود نداشته تا جایی که حتی یک مورد تغییر کاربری 

در ناژوان را نداشته ایم.
وی، با اشاره به اینکه 30 درصد گونه های درختی در ناژوان به باالترین 
مصرف آب نیازداشته و به گرمی و اشعه خورشــید حساسیت دارند، 
گفت:  دو گونــه درخت بید و چنــار که بیش از 20 ســال عمر دارند 
بایدآبیاری غرغابی  شوند زیرا ریشه آنان در آب جریان داشته و نمی توان 
در طرح های جدید از آبیاری قطره ای اســتفاده کرد ولی برنامه ما در 
دوسال اخیر عدم کاشت این گونه ها در ناژوان و کاشت درختان مقاوم 
به آب بوده است. ناگفته نماند یک درخت کهنسال چنار مرتضی علی 
واقع در انتهای محله دستگرد با قدمت بیش از 500 سال، دچار آسیب 

و خزان شده ولی برگشت پذیر است.
وی، با بیان اینکه تمامی سر منشــأ مادی های  شهراصفهان از ناژوان 

است، عنوان کرد: بیش از 300 کیلومتر مادی 
در شــهر اصفهان وجود دارد که 53 کیلومتر 
از این مادی هــا در منطقه ناژوان اســت که 
اگر سرچشــمه های آنها بســته شود بحث 
زیســت محیطی اصفهان تهدید می شود، ما 
در راستای حفظ مادی ها بیش از 40 کیلومتر 
مادی های ناژوان را لوله گذاری کردیم که به 

شبکه آبرسانی متصل شده ولی میزان آب انتقالی کم است.
شــفیعی ادامه داد: دو تفکر راجع به ناژوان وجود دارد؛ یکی توســعه 
گردشگری و دیگری حفظ فضای سبز  که  در طرح ساماندهی ناژوان، 

بحث حفظ فضای سبز بر بحث گردشگری اولویت دارد.
وی، در بخش دیگری از ســخنان خود به بحث گردشگری در منطقه 
ناژوان اشــاره کرد و گفت: مراکز گردشــگری ناژوان اعم از آکواریوم، 
جاده سالمت، باغ پرندگان، باغ خزندگان، موزه صدف ها، مجموعه باغ 
پروانه ها، تله سیژ و قایقرانی همیشــه جزو بهترین مراکز گردشگری 
کشور بوده و آمار جذب گردشگر بسیار چشمگیری  در نیمه اول امسال 
داشته اســت. وی گفت: در ایام تعطیالت نوروز بیش از 400 هزار نفر 
بازدید کننده از مراکز گردشگری ناژوان داشتیم که 3 الی ۷ درصد آنها 
گردشگر خارجی بودند.  گفتنی است در یک سال بیش از یک میلیون 

و 300 هزار نفر از این مراکز بازدید دارند.

حفظ  منطقه ناژوان، بستگی به تغییر نگاه مسئوالن دارد
  مدیر طرح ساماندهی ناژوان  در نشست خبری مطرح کرد:  

 نباید نگاه مان به ناژوان فقط محدود به 
پارک و فضای سبز باشد بلکه  باید فراتر 

از اینها باشد و حفظ هویت تاریخی 
منطقه ناژوان اهمیت زیادی دارد

اخطار اجرایی
6/296 شماره: 2175/96 حل12 مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:1-شادیا 
نافع 2-عبدالعلی حاج حیدری ، نشــانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر خ جانبازان 
فرعی 19 بعداز چهارراه منزل دوم سمت چپ درب زرد رنگ ؛ مشخصات محکوم له:نام و 
نام خانوادگی: حمید حاجی حیدری ، با وکالت: علیرضا هاشمیان ، نشانی: خمینی شهر خ 
جانبازان فرعی 19 پ21 , وکیل: خمینی شــهر میدان قدس ابتدای بلوار آزادگان مجتمع 
دندانپزشکی غدیر ط3 واحد3، محکوم به:به موجب رای شماره 669 تاریخ 97/04/3 حوزه 
دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت تضامنی مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق 
دولت رای غیابی اســت. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به 
از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم 
نماید. م الف: 244761 توازیانی قاضی شــعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی 

شهر  )236 کلمه،2 کادر(  
فقدان سند مالکیت 

6/298 شماره: 970720671753404  ، تاریخ: 1397/06/18 آقای محمدمهدی نقدعلی 
فروشانی فرزند عبدالحسین به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت چهاردانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره  1440 فرعی از 120 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
در دفتر 476 صفحه 170 به شماره ثبت 103672 امالک به نام ایشان ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب اسناد رهنی الفـ  32308 و بـ  32468 مورخ 23 اردیبهشت 
1388 و جـ  32468 و دـ  602211 مــورخ 18 اســفند 1390 و 73039 مــورخ 7 خرداد 
1393همگی تنظیمی دفترخانه 129 اصفهان در رهن می باشد. و اظهار داشته اند که سند 
مالکیتشان در اثر جابه جایی مفقود شده اســت. و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است 
چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکــس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
با ارایه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 244249 نبی اله یزدانی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر  )261 

کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

6/299 شماره دادنامه:9709973633300727 ، شماره پرونده:9600983633300814 
، شماره بایگانی شعبه: 960821 ، تاریخ تنظیم: 1397/06/07 خواهان: خانم زهرا عاملی 
فرزند عزیزاله با وکالت آقای اصغر علی جانی ورنوسفادرانی فرزند عبدالمحمود  به نشانی 
اصفهانـ  شهر اصفهانـ  خیابان هشت بهشت غربی نرسیده به چهارراه گلزار نبش کوچه 
32 ساختمان وکال طبقه همکف کدپستی 8189663495 همراه 09131123983 ؛ خوانده: 
آقای مهدی عموشاهی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان ، خواسته: طالق به درخواست 
زوجه، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم زهرا عاملی فرزند عزیزاله با وکالت 
آقای اصغر علیجانی  بطرفیت آقای مهدی عموشــاهی فرزند احمد )مجهول المکان(  به 
خواسته صدور گواهی عدم امکان ســازش از جهت شرط ضمن العقد مربوط ترک زندگی 
توسط زوج و تجدید فراش به منظور اجرای صیغه طالق دادگاه با امعان نظر در محتویات 
پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه به شــماره 208 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 37 
حوزه ثبت خمینی شــهر و همچنین توجه به اظهارات شــهود تعرفه خواهان در پرونده و 
تحقیقات محلی صورت گرفته که همگی حکایت از ترک زندگی توسط زوج دارد و همچنین 
مالحظه پاسخیه اداره ثبت احوال و دفترخانه ثبت ازدواج که حاکی از تجدیدفراش زوج دارد 

و زوج قاعدتًا علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی دلیلی بر ازدواج بر اساس اذن همسر اول 
)خواهان( و یا اذن قانون ارائه ننموده است ضمن احراز رابطه زوجیت از باب ازدواج دائم و 
از حیث مراتب ادعایی و عدم تاثیر سعی داوران طرفین به صلح و سازش که حسب ماده 27 
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حاصل گردیده است و مستنداً به ماده 26 همین قانون 
و ماده 1119 قانون مدنی و بند 8 و 12 از شرایط ضمن العقد  مندرج در سند نکاحیه استنادی 
حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طالق را صادر می نماید و زوجه می تواند ظرف شش 
ماه از اعتبار دادنامه صادره که از تاریخ قطعیت دادنامه شروع می گردد با مراجعه به یکی از 
دفاتر رسمی ثبت طالق در استفاده از شرط وکالت پیش بینی شده در شرایط ضمن العقد 
به شرحی که در سند نکاحیه رسمًا قید گردیده است با استفاده از نوع طالق خود را از سوی 
زوجه مطلقه نماید الزم به ذکر است شرایط صحت صیغه طالق از جمله رعایت مفاد مواد 
1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی و ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 
)در احراز عدم بارداری بر اساس گواهی پزشک ذیصالح ( با عضو مجری صیغه طالق می 
باشــد ضمن اینکه زوجه در با وصف کراهت از ادامه رابطه زوجیت با زوج به شرحی که از 
نزد داوران به آن اذعان نموده است و در جهت انتخاب نوع طالق که فوقًا به آن اشاره شده 
اســت می تواند با بذل هر مقدار از مهریه  خویش و قبول بذل به وکالت از زوج )به شرحی 
که در سند نکاحیه قید شده است( مبادرت به انتخاب نوع طالق به عنوان بائن نماید و اما  
راجع به حضانت فرزند  10 ســاله با وصفی که زوج در صحنه ی زندگی مشترک مجهول 
المکان می باشد مصلحتًا حضانت فرزند ذکور مشترک را به زوجه حسب ماده 1173 قانون 
مدنی می سپارد و نفقه فرزند را به میزان ماهیانه 3/500/000 ریال با ازدیاد سالیانه به نرخ 
شاخص تورم  حســب ماده 1206 قانون مدنی و تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده به 
عهده زوج می گذارد. رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این 
 شعبه و ظرف بیست روز پس از  آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. 
م الف: 243011 نصری رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر  )594 

کلمه،6 کادر(  
ابالغ رای

6/300 کالسه پرونده:96/2704 ،شماره دادنامه:1309 -97/06/11 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
4 شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: محمدصادق یزدان پناه فرزند محمدرحیم با 
وکالت خانم راضیه یزدان پناه ، به نشانی: اصفهان خ حکیم نظامی نبش خ مهرداد ساختمان 
کیمیا ط2 واحد میانی؛ خوانده: مهدی آستانه  فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه حواله با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای محمدصادق یزدان پناه با وکالت 
خانم راضیه یزدان پناه به طرفیت آقای مهدی آســتانه فرزند اکبر به خواسته مطالبه مبلغ 
10/000/000 ریال وجه نقد بابت یک فقره حواله به شماره 207099 عهده قرض الحسنه 
امام علی مورخ 96/10/28 به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد 
دادخواست تقدیمی مالحظه رونوشت مصدق حواله و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه 
به عدم حضور خوانده در جلسه مورخ 97/04/11 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با 
احراز  اشتغال ذمه و استصحاب دین خواسته خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 198 و 
519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و ماده 1258 قانون مدنی 
خوانده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/175/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت )96/11/1( لغایت استهالک کامل دین بر مبنای 
شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20روز از ابالغ قابل 
واخواهی در شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 243046 علیرضا 
 ایزدی  قاضی شعبه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهر )336 کلمه ،

3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

6/301 شــماره پرونده: 364/97 حل 9 مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: درچهـ  خ سجاد، وقت رسیدگی: ساعت: 16:30 بعدازظهر 
مورخه 1397/08/02 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدجالل میرلوحی ، 

نام پدر: سیدمجید ، نشانی: درچه خ امام ک 41 غربی پ568 ، مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگــی: علیرضا باقری ، نام پدر: فضل اله ، خواســته و بهــای آن: مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ چک به نرخ روز و صدور قرار تامین خواسته ، دالیل خواهان: فتوکپی چک و فتوکپی 
گواهی نامه عدم پرداخت بانک ، گــردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و 
تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 244006 رئیس شعبه نهم حقوقی شــورای حل اختالف خمینی شهر )206 

کلمه،2 کادر(  
فقدان سند مالکیت 

6/302 شماره: 970720671753404/1  ، تاریخ: 1397/06/18 خانم فاطمه امیر یوسفی 
فرزند حسنعلی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی 
شده مدعی است که سند مالکیت یکدانگ مشــاع از ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  
1440 فرعی از 120 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 476 
صفحه 167 به شماره ثبت 103670 امالک به نام ایشان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب اســناد رهنی الفـ  32308 و بـ  32468 مورخ 23 اردیبهشت 1388 و جـ  
32468 و دـ  602211 مورخ 18 اســفند 1390 و 73039 مــورخ 7 خرداد 1393همگی 
تنظیمی دفترخانه 129 اصفهان در رهن می باشد. و اظهار داشته اند که سند مالکیتشان در 
اثر جابه جایی مفقود شده است. و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست 
صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 244248  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )261 کلمه،3 کادر(  
فقدان سند مالکیت 

6/327 شماره: 970720671753404/2  ، تاریخ: 1397/06/18 خانم نجمه سادات قریشی 
فرزند اکبر به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  1440 
فرعی از 120 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 476 صفحه 
164 به شماره ثبت 103668 امالک به نام ایشــان ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب اسناد رهنی الفـ  32308 و بـ  32468 مورخ 23 اردیبهشت 1388 و جـ  32468 
و دـ  602211 مورخ 18 اســفند 1390 و 73039 مورخ 7 خــرداد 1393همگی تنظیمی 
دفترخانه 129 اصفهان در رهن می باشد. و اظهار داشته اند که سند مالکیتشان در اثر جابه 
جایی مفقود شده اســت. و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 244250 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر )261 کلمه،3 کادر(  
دعوت و ابالغ وقت دادرسی و ضمائم آن

6/303 از دفتر شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان خمینی شهر در پرونده 
مطروحه کالســه 970034 ح4 به مجید خان زاده فرزند محمدرضــا خوانده پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای مرتضی سرائیان فرزند بابا 
ساکن خمینی شهرـ  بلوار شهید منتظری کوچه شهید اخوان بخواسته مطالبه وجه چک و 

در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای جلسه رسیدگی روز چهارشنبه مورخ 
1397/07/25 ساعت 11:30 صبح در دادگاه شــعبه چهارم عمومی حقوقی دادگستری 
خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر 
دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابا رای صادر 
خواهد نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه 
مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار درج می شود. م الف : 244462 شایان مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقی خمینی شهر )167 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

6/304 شماره پرونده: 2618/96 حل4 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل 
اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شــهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  
مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:45 صبح روز دوشنبه 
مورخه 1397/07/23 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: مجتبی ابراهیمی ، نام 
پدر: رجبعلی ، نشانی:خمینی شهر خ امام شمالی کوی نور پ 35  ، مشخصات خوانده: 1-نام 
و نام خانوادگی: سعید احمدی  ، 2- نام و نام خانوادگی:: کیارش بیراکه ، خواسته و بهای آن: 
مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه ، دالیل خواهان: کپی مصدق چک  و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: 
خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی جهت 
استماع شهادت شهود به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 244460 رئیس شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)208 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

6/297 شماره پرونده: 1249/97 حل 11 مرجع رســیدگی: شعبه یازدهم حقوقی شورای 
حل اختالف خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاسدارانـ  روبروی کوی مهستان 
ـ مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی:ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه 
مورخه 1397/07/29 مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: علی محمد هادی زاده 
، نام پدر: عباس ، نشانی: خمینی شهر منظریه خ ش یزدان پناه مجتمع مسکونی مروارید 
بلوک 25 ، مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: محمدعلی دوست محمدی ، نام پدر: 
عباسعلی ، خواسته و بهای آن: الزام به انتقال سند ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت و وقت رسیدگی جهت استماع شهادت شهود 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور 
خالصه دادخواست و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به 
این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف: 244812 رئیس شعبه یازدهم حقوقی شورای حل اختالف خمینی 

شهر)189 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

6/305 شماره نامه: 1397009000883966 شــماره پرونده: 9709983623500031 
شــماره بایگانی پرونده: 970478 آقای قدرت الــه جنتی فرزند ذبیح اله شــکوائیه ای 
علیه آقای سیف اله خورســندی کوهانســتانی فرزند حســن دائر بر انتقال مال غیر به 
انضمام دادخواســت مطالبه خســارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اردستان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 101 دادگاه کیفری 2 اردســتان ارجاع و به کالسه 
9709983624700111 در خصوص عنوان کیفری و کالسه 9709983623500031 
در خصوص دادخواست حقوقی ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/07/24 ساعت 
12 تعیین شده است. ب علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری و ماده 302 قانون آیین دادرســی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در روزنامه آگهی می شود تا متهم/ خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
 مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 244778 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردســتان ) 101 جزایی سابق( 

)158 کلمه،2 کادر(  
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یادداشت

دوســتداران خاندان پیامبر)صلــــی ا... علیه و آله( در دهه 
اول محرم شایســــته است حالشان تغییر کرده و بــه خاطر 
مصیبت های عظیمی که به خاندان اهل بیت)علیهم السالم(  در 
این ماه وارد شده است، آثار حزن و اندوه در دل و صورتشــان 
پدیدار شــود و با نیتی خالص و قلبی پاک، مراســم سوگواری  
آن حضــرت را اقامه کنند. نهضت و قیام امام حسین)ع( در 
راه تحقق ارزش ها بوده اســت، اما گاهی برخی از عــزاداران 
به صــورت عمدی یا ســهوی حرکت هــا و بدعت هایی را در 
مجالس عــزاداری آن امام انجام می دهند کــه اگر خود امام 
حســین)ع( در آن جمع حضور داشــتند، بی تردید نســبت 
به آن اعتراض می کردند. حضرت حتــی در اوج جنگ نیز از 
پاسخ دادن به پرسش های دینی یاران خود، طفره نمی رفتند، 
هدف نهایی امام حسین)ع( از قیام، استقرار و نهادینه  کردن 
دین و مســــائل مذهبی در جامعــه بود؛ از ایــن رو باید در 

مراســــم و مناسبت هایی که در پاسداشــــت و نگه داری 
از ارزش هــای قیام آن حضرت در ســــطح جامعــه برگزار 
می شــود، مراقبت و مواظبت شود تا شــیوه های نادرست و 
مورد پسند دشــــمن، تبلیغ و اجرایی نشود؛ به خصوص در 
شــــرایط کنونی که دشمنان بر کوچک ترین نقطه ضعف ها 
و بدعت هــا در اجرای  مراســــم مذهبــی، تمرکز می کنند 
و بــا اســتفاده رســانه ای و ابــزاری از آن ها،  علیــه جامعه 
 اســالمی  فعالیت های گســترده ای را با بهانه های گوناگون

 انجام می دهند.
مراسم »ماه محرم« مسئولیت خطیری را در اختیار مداحان  
و خطیبــان قرار می دهد؛ آنان باید  با مردم  و مخاطبانشــان 
که بیشتر نسل جوان هستند، حــــرف بزنند و با بیان کردن 
صحیح، اصولی و  درســِت قیام امام حسین)ع( تحول معنوی 
بزرگی را در ســطح جامعه اســال می ایجاد کنند که قابلیت 
تعمیم به مسائل عمومی جامعه را نیز داشــــته باشد؛ البته 
از سویی اگر در این مســــیر، مداحان و ذاکــران اهل بیت 
)علیهم السالم( ، سمت و سوی نادرستی را نیز از طرف متولیان 
برگزاری مراسم در پیش بگیرند و به دور از عقالنیت، احساس 
را مدنظر قرار دهند، هزینه های ســنگینی را به مردم و نسل 

جوان و نظام تحمیل خواهند کــرد. 
در دوران دفاع مقــدس، جوان ها وارد میدان جنگ شــدند 
و با فرهنــگ و منش برگرفته از اندیشــه حســینی، در برابر 
 ظلم و ستم ایســــتادگی و جان فشانی کردند و عمال مفهوم
»یا لیتنی کنا معک« را تحقق بخشیدند؛ از این رو نسل جوان 
باید در مراسم ســوگواری سیدالشــهدا)ع(  به  دور از ترویج 
شیوه های نادرست و موردپسند دشمنان و با تعهد به باورهای 
دینی و اعتقاد و التزام عملی به فرهنگ و قیام امام حسین)ع(، 
مفاهیم واقعی و حقیقی نهضت عاشــورا را در ســطح جامعه 
عینیت بخشند و مواظب باشــند که عزاداری هایشان، رنگ و 
بوی ریا به خود نگیرد و کامال خالص و به دور از هرگونه شائبه  

و افراط باشد.                            

به دشمن، فرصت سوءاستفاده در عزاداری ها را ندهیم

عکس روز

دوخط کتاب
قدیمی اختصــاص یافتــه به 
روح هــای نیــاکان رســیدم. 
حتــی یــک مجســمه، حتــی 
یک تصویــر، قادر نبــود روح 
را برانگیــزد کــه طبیعت را 
محــدود کنــد و بــه آن جنبه 
انســانی دهــد. هیــچ، فقط 
ظرفی از مفرغ که پر از آب 
زالل بــود. ابرهــا از فرازش 
می گذرند و تو بــه آنها که 
در آب شــفاف انعــکاس می 

یابند نگاه می کنی. 

»باغ سنگی«
نیکوس کازانتزاکیس

از زیر دروازه 
خوشبختی گذشتم!

آیا در »نارا« بــود یا »کیوتو« 
یــا در کوهســتان باشــکوه 
»نیکــو«؟ در باغــی پــر از 
درخت هــای بزرگ غــرق در 
شــکوفه پیــش می رفتــم، 
از زیر دروازه ســبک شــینتو 
که با رنــگ قرمز پوشــانده 
»دروازه  زیــر  از  شــده، 
خوشــبختی« گذشــتم، بــه 
پله های چوبی پرســتش گاه 

رستورانی در شرق »چین« تصمیم گرفته با ایجاد یک چالش میان مشتریان 
خود آنها را به حفظ تناسب اندام تشویق کند. صاحب این رستوران برای اینکه 
افراد الغر را تشویق به حفظ اندام ایده آل خود و افراد چاق را تشویق به کاهش 
اضافه وزن کند، چالشی جالب ایجاد کرده است. این چالش بدین صورت است 
که نرده ای در ورودی این رستوران تعبیه شده که اگر اشخاص  بتوانند از بین 
نرده های فلزی نسبتا باریک رد شوند، تخفیف ویژه به همراه نوشیدنی رایگان 
دریافت می کنند و هر چقدر فاصله بین میله ها کمتر باشد، تخفیف بیشتر و 

هرچقدر فاصله بین میله  بیشتر باشد، تخفیف کمتری می گیرند.

هرچه الغرتر باشید تخفیف بیشتری می گیرید! 

کارکنان یک کتاب فروشی دســت دوم قدیمی در غرب »اسپانیا«، کتابی 
کشف کردند که موجب وحشت آن ها شد. 

آنان متوجه وزن زیاد یکی از کتاب های قدیمی شدند و با باز کردن آن، در 
کمال ناباوری با صحنه عجیبی مواجه شــدند. صفحات کتاب کنده و یک 
بمب ساعتی با خازن ها و ســیم های پیچ درپیچ، در آن جاسازی شده بود. 
کارکنان و مردم بالفاصله از محل متواری شدند و پلیس را خبر کردند اما 
بمب منفجر نشد. با بررسی های پلیس مشخص شد، بمب کار گذاشته شده 
تقلبی است و معلوم نیست چه کسی قصد این شوخی وحشتناک را داشته 

است!

کتاب حاوی بمب در یک کتاب فروشی قدیمی

پیدا شدن یک »کانگورو« در جنگل های کشور اتریش، همه را شوکه کرده 
است. این حیوان به تنهایی در این جنگل پیدا شده و هیچ کسی دلیلی برای 

حضور او در این کشور پیدا نکرده است!
هرچند تلفظ انگلیسی کشــور »اتریش« که »استریا« خوانده می شود، با 
»استرالیا« اشتباه گرفته می شود، اما اتریش یکی از سردترین کشورهای 
اروپاســت و زیســتن حیوان گرمســیری مثل »کانگورو« در این کشور 

غیرممکن است.

زندگی حیوان گرمسیری در منطقه سردسیر

حجت االسالم انصاریان؛
 امام حسین)ع( 

مصداق واقعی رحمت واسعه الهی است
حجت االسالم »حسین انصاریان« در نخســتین جلسه سخنرانی خود 
 در حســینیه هدایت با حضور اقشار گســترده مردمی با اشاره به صفت

»رحمــت ا... واســعه« که بــه امــام حســین)ع( نســبت داده اند، 
اظهارداشــت: ایــن صفت را بــرای امام حســین)ع( بــه کار می برند 
و هر کســی به تناســب شایســتگی و ظرفیت خود می توانــد از این 
واســطه فیض الهی بهره بــرده و از نظر اعتقــادی و باورهــای دینی 
 به مرام امام حســین)ع( نزدیک تر شــود. نویســنده کتاب ارزشمند

»سیدالشــهدا تجلی عبودیت« با بیــان اینکه امام حســین)ع( چراغ 
هدایت و رحمت واسعه الهی اســت، افزود: باب فیض الهی اختصاص به 
مســلمانان ندارد و مرزبندی های آن فراتر از مذهب و دین است؛ لذا هر 
کســی بتواند رابطه عمیقی با حضرت سیدالشهدا)ع( برقرار کند، حتما 
به دستاوردهای بزرگی می رســد.  انصاریان با بیان اینکه برای رسیدن 
به ســرمنزل مقصود و حقیقت بندگی، حقایق بســیاری وجود دارد و 
ابلیس از خلقت آدم سعی کرد انســان را با گمراه کردن، از این حقایق 
دور کند، اظهارداشت: ابلیس در همه حال سعی در گمراهی انسان دارد 
 و به دلیل حسادتش، نمی خواهد انســان به تجربه حقیقت دست پیدا

 کند  .

هیئتی ها و نذری دارها، مراقب باشند
 روزنامه »فرهیختگان« در ســرمقاله خود نوشــت: ایــن روزها بازار 
نذری دادن و نذری پختن داغ است و احشام زیادی به این بهانه قربانی 
می شوند. ازآنجاکه موادغذایی با ســالمت افراد ارتباط مستقیم دارد، 
 باید برخی نکات بهداشتی را در هیئت های عزاداری و موقع نذری دادن 

رعایت کرد.
 افراد بهتر است مرتب دست های خود را را بشویند؛ زیرا در جلوگیری از 
عفونت های گوارشی بسیار موثر است. این مسئله به ویژه بعد از اجابت 
مزاج و در تماس با افراد مبتال به عفونت گوارشی اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. استفاده از آب شرب سالم و مطمئن در هیئت ها و مراسم بسیار 
مهم است. معموال آب شهری، آب شرب سالمی است اما بهتر است از 
آب های سطحی مثل آب چشمه ها و قنات ها برای شست وشوی ظروف 
و نوشیدن استفاده نشود. شست وشوی مناسب موادغذایی هم جزو موارد 
مهمی است که افراد به ویژه در ایام محرم باید به آن توجه کنند. دقت 
کنید موادغذایی فاسدشدنی به طور مناسب در یخچال نگه داری شوند 
و با توجه به گرمای هوا، مدت زمــان طوالنی در معرض هوای آزاد قرار 
نگیرند که احتمال فاسد شدن آن باال می رود و خطر مسمومیت به دنبال 

دارد. حتما گوشت و مواد پروتئینی از این قبیل را قبل از طبخ بشویید.

فراموشان
»فراموشــان« داســتانی از واقعه کربال، به قلم »داوود غفارزادگان« 
است. این کتاب از زبان و روایت ۶ شــخصیت متفاوت و عمدتا گمنام 
از واقعه »عاشــورا« بیان می شــود. در بریده ای از کتاب می خوانیم: 
آنچه بر آن نگریسته ام و دســت هایم آن را لمس کرده و آنچه شنیده 
و به چشــم خود دیده ام، بر شــما ماتم زدگان می نویســم و شهادت 
می دهم آنچه قبل از گفتار من آمده، همه درســت و آنچه بعد از این، 
 از زبان ذلیل ترین مردمان یعنــی »قیس القطیفه« خواهد آمد، عین 

واقعیت است!
 دوم محرم بود که حسین بن علی)ع( وارد سرزمین کربال شد و فرمود: 

»نام این زمین چیست؟«
عرضه داشتند که نام این زمین کربالست.

فرمود: »خداوندا به تو پناه می برم از کــرب و بال.« و پس از آن گفت: 
»فرود آیید و منزل کنید که اینجا، خوابگاه شــتران مــا، بارانداز ما و 

خونریزگاه ماست.« 
ســپس همه  فرزندان، برادران و خاندان خود را ِگــرد آورد. لحظه ای 
چشم در صورت آنها دوخت و فرمود: »مردم بنده  دنیا هستند و دین، 
بازیچه ای اســت بر زبانشان. تا آن هنگام که روزیشــان آماده شود با 
دین سر و کار دارند؛ اما چون ســختی فرا رسد، دینداران بسیار اندک 

می شوند.«

کیوسک

کتابدیدگاه

شور حسینی در 
حرم شریفین 

»کاظمین«
همزمان با شــب اول 
تعویض  مراسم  محرم، 
پرچم در  حرم شریفین 
کاظمین، همراه با مراسم 

عزاداری برگزار شد.

          حجت االسالم »نصــرا... پژمان فــر«
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